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Karma dla psa Rafi Junior jagnięcina 400 g
 

Cena: 4,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Dolina Noteci

Opis produktu
 

Żywienie młodych psów i szczeniąt wymaga zapewnienia im wszystkich niezbędnych składników odżywczych dla harmonijnego
wzrostu i rozwoju ich organizmów.

Mięso i surowce pochodzące z jagnięciny są źródłem pełnowartościowego białka oraz izoleucyny, cystyny i metioniny.

Dzięki zawartości oleju z łososia karmę charakteryzuje wysoka zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny n-6, które w sposób istotny
wpływają na regulację procesów metabolicznych.Uważane są też za bardzo istotny czynnik stanowiący o odpowiedzi immunologicznej -
szczególnie w przypadku młodych organizmów.

Mokra karma Rafi Junior zapewnia również odpowiednie zmineralizowanie kości i zębów, co ma duże znaczenie dla szczeniąt i młodych
psów.

Borówka i żurawina wzbogacają codzienną dietę Twojego pupila o substancje przeciwzapalne i przeciw utleniające, a tymianek
stymuluje wydzielanie soków trawiennych.

 

Karma Rafi Junior z jagnięciną zawiera:

nienasycone kwasy tłuszczowe i pełnowartościowe białko - niezbędne składniki warunkujące prawidłowy rozwój organizmu psa i wzrost
zwierzęcia

olej z łososia, wspierający naturalną odporność
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owoce (borówka amerykańska i żurawina) - mają właściwości przeciwzapalne i przeciw utleniające

tymianek - stymuluje wydzielanie soków trawiennych i wpływa na poprawę smakowitości posiłku.

 

Cechy produktu:

BEZ ZBÓŻ
ZAWIERA NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE
PEŁNOPORCJOWA - W PEŁNI ZASPOKAJA ZAPOTRZEBOWANIE NA WSZYSTKIE SKŁADNIKI ODŻYWCZE
OPRACOWANA WG NOWOCZESNYCH ZALECEŃ ŻYWIENIOWYCH DLA ZWIERZĄT

 

Skład:

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso jagnięce 4%), owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje
mineralne, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,2%), tymianek suszony 0,01%.

Składniki analityczne:

białko – 10,5%, oleje i tłuszcze surowe – 7,5%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 77%, wapń – 0,3%, fosfor -
0,25%.

Dodatki: dodatki dietetyczne/kg:

Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi,
pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.
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