
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Karma dla psa Rafi z wołowiną 400 g
 

Cena: 4,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Dolina Noteci

Opis produktu
 
Pe?noporcjowa mokra karma dla doros?ych psów wszystkich ras – z wo?owin?
Mokra karma Rafi z wo?owin? charakteryzuje si? wysok? zawarto?ci? pe?nowarto?ciowego bia?ka przy niskiej zawarto?ci t?uszczu.Oprócz tego mi?so i surowce pochodz?ce z wo?owiny s? cennym ?ród?em lizyny i histydyny. Wa?nymi substancjami s? równie? kwasyt?uszczowe z rodzin n-3 i n-6, reguluj?ce prac? wielu funkcji ?yciowych doros?ych psów. Karma zawiera ?elazo zapewniaj?ceprawid?ow? gospodark? krwi, a tak?e selen i cynk, pokrywaj?c dzienne zapotrzebowanie na te sk?adniki. Receptura zosta?awzbogacona o dodatek borówki i ?urawiny, które dzi?ki wyst?puj?cych w nich zwi?zkach biologicznie czynnych, g?ównie procyjanidyn iflawonoidów, wykazuj? silne w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce i przeciwzapalne. Tymianek z kolei dzia?a antybakteryjnie i korzystniewp?ywa na funkcje trawienne.

Mokra karma Rafi z wo?owin? 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.

Skład:

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

 

Składniki analityczne:

białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.

Wiek

Dorosły
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Rozmiar zwierzęcia

Wszystkie rasy

Rodzaj zwierzęcia

Pies

Smak

Wołowina

Opakowanie

400 g

Typ karmy

mokra
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