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Karma dla psa Rafi z indykiem 400 g
 

Cena: 4,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Dolina Noteci

Opis produktu
 

Pe?noporcjowa – w pe?ni zaspokaja zapotrzebowanie na wszystkie sk?adniki od?ywcze

Zawiera nienasycone kwasy t?uszczowe
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Opracowana wg nowoczesnych zalece? ?ywieniowych dla zwierz?t

Bez zbó?

Pe?noporcjowa mokra karma dla doros?ych psów wszystkich ras – z indykiem
Mi?so i surowce pochodz?ce z indyka, oprócz zawarto?ci pe?nowarto?ciowego bia?ka bogatego w lizyn? i metionin?, s? ?ród?emcennych wielonienasyconych kwasów t?uszczowych, szczególnie z rodziny n-6. Ich zadaniem jest m.in. korzystne oddzia?ywanie naskór? i sier??. Dodatek oleju lnianego wzbogaca karm? o wiele zwi?zków biologicznie czynnych, g?ównie fitosteroli, które reguluj?metabolizm lipidów oraz wp?ywaj? na popraw? funkcjonowania przewodu pokarmowego. Ta mokra karma zosta?a zbilansowana podk?tem zawarto?ci sk?adników od?ywczych w oparciu o nowoczesne normy i zalecenia prawid?owego ?ywienia doros?ych psów.Cennymi dodatkami s? borówka oraz ?urawina, wykazuj?ce silne w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce i przeciwzapalne. Tymianek wp?ywana popraw? funkcji trawiennych, a tak?e podnosi walory smakowe karmy.

Mokra karma Rafi z indykiem zawiera:

pe?nowarto?ciowe bia?ko i nienasycone kwasy t?uszczowe, czyli niezb?dne sk?adniki warunkuj?ce prawid?owe
funkcjonowanie organizmu psa,
olej lniany b?d?cy ?ród?em kwasów t?uszczowych n-3 i n-6, witaminy E oraz szeregu zwi?zków biologicznie czynnych o
w?a?ciwo?ciach przeciwzapalnych, a tak?e cennych fitosteroli, które wp?ywaj? na popraw? funkcjonowania przewodu
pokarmowego,
owoce – borówk? ameryka?sk? i ?urawin? o silnych w?a?ciwo?ciach przeciwutleniaj?cych i przeciwzapalnych,
tymianek, stymuluj?cy wydzielanie soków trawiennych, a dodatkowo poprawiaj?cy smakowito?? posi?ku dla psa.

Sk?ad

mi?so i produkty pochodzenia zwierz?cego 65% (mi?so z indyka
4%), owoce (borówka ameryka?ska 2%, ?urawina 2%), substancje
mineralne, oleje i t?uszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony
0,01%.

Sk?adniki analityczne
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bia?ko surowe – 9%, t?uszcz surowy – 7%, popió? surowy – 2,5%,
w?ókno surowe – 0,8%, wilgotno?? – 78%, wap? – 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, Mied? (siarczan
miedzi, pi?ciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany jodan
wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

 

Wiek

Doros?y

 

Rozmiar zwierz?cia

Wszystkie rasy

 

Rodzaj zwierz?cia

Pies
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Smak

Indyk

 

Opakowanie

400 g

 

Typ karmy

mokra
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