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Karma dla psa z żołądkami wołowymi i szynką wieprzową
Rafi 400 g
 

Cena: 4,06 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Dolina Noteci

Opis produktu
 

Pełnoporcjowa mokra karma dla dorosłych psów wszystkich ras - z żołądkami wołowymi i szynką wieprzową!

Receptura mokrej karmy Rafi z żołądkami wołowymi i szynką wieprzową została dostosowana do wymagań żywieniowych dorosłych
psów, w oparciu o nowoczesne normy. Stanowi zbilansowane źródło łatwostrawnego i pełnowartościowego białka i tłuszczu. Zawiera
wszystkie niezbędne składniki mineralne i witaminowe w ilościach pokrywających dzienne zapotrzebowanie. Mokra karma Rafi z
żołądkami wołowymi i szynką wieprzową zapewnia odpowiednie zmineralizowanie kości i zębów oraz prawidłowy przebieg wszystkich
procesów metabolicznych. Dodatek borówki amerykańskiej i żurawiny wzbogaca dietę psa o wiele cennych związków biologicznie
czynnych, a tymianek zwiększa smakowitość karmy.

 

Mokra karma Rafi z żołądkami wołowymi i szynką wieprzową zawiera:

pełnowartościowe białko i nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli niezbędne składniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie
organizmu psa,
olej lniany będący źródłem kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, witaminy E oraz szeregu związków biologicznie czynnych o
właściwościach przeciwzapalnych, a także cennych fitosteroli, które wpływają na poprawę funkcjonowania przewodu
pokarmowego,
owoce - borówkę amerykańską i żurawinę o silnych właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych,
tymianek, stymulujący wydzielanie soków trawiennych, a dodatkowo poprawiający smakowitość posiłku dla psa.
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Skład:

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (żołądki wołowe 4%, szynka wieprzowa 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%.

 

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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