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Strona 14

Kot Brytyjski

Krótkowłosy

Optymalne napięcie mięśni
i ochrona stawów
Karma British Shorthair 34 sprzyja utrzymaniu masy mięśniowej oraz ochronie struktur
stawowych dzięki optymalnemu poziomowi
białka (34%) oraz wysokiej zawartości L-karnityny, chondroityny, glukozaminy i kwasów
tłuszczowych omega 3 (EPA - DHA).

urok
puszystej sierści
K R Ę PA B U D OWA C IA Ł A, dodatkowo podkreślona przez
niezwykle gęstą i puszystą sierść nadaje brytyjskim kotom
krótkowłosym wygląd do złudzenia przypominający pluszową
maskotkę. Łagodnemu wyglądowi odpowiada również charakter: koty tej rasy są spokojne, opanowane i bardzo silnie przywiązują się do opiekuna.

■

Masywne ciało
Silne, dobrze zbudowane ciało kotów brytyjskich krótkowłosych
znacznie obciąża struktury stawowe, a rozwinięta muskulatura
wymaga odpowiedniego odżywiania.

■

Ryzyko rozwoju schorzeń serca
U kotów rasy brytyjski krótkowłosy zaobserwowano zwiększone
ryzyko rozwoju schorzeń serca, zwłaszcza kardiomiopatii przerostowej.

■

Schorzenia stomatologiczne
Koty brytyjskie krótkowłose mają skłonność do szybkiego jedzenia,
bez rozgryzania karmy, nie dochodzi zatem do usuwania płytki
nazębnej. Niedostateczna higiena jamy ustnej może prowadzić do
rozwoju schorzeń stomatologicznych, np. zapalenia dziąseł.

SKŁADNIKI: suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolowane białka roślinne LIP*,
kukurydza, włókno roślinne, gluten kukurydziany, hydrolizowane białka zwierzęce, pulpa
z cykorii, sole mineralne, L-lizyna, olej sojowy, olej rybny, fosforan sodu, proszek jajeczny,
fruktooligosacharydy, DL-metionina, hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), tauryna, olej z ogórecznika, hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), wyciąg
z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), L-karnityna.
* L.I.P.- białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.

British Shorthair 34
Dorosłe koty rasy brytyjski krótkowłosy
Powyżej 12 miesiąca życia
■

Higiena jamy ustnej
Dodatek związków chelatujących wapń opóźniających powstawanie kamienia nazębnego, kwasy tłuszczowe omega 3 o działaniu
przeciwzapalnym oraz przeciwutleniacze (witaminy E i C).

■

Wspomaganie pracy serca
Sprzyjanie prawidłowej pracy mięśnia sercowego, dzięki odpowiedniemu poziomowi tauryny, L-karnityny, EPA – DHA oraz przeciwutleniaczy.

■

Specjalnie opracowany krokiet
Unikalny krokiet opracowany specjalnie dla kotów rasy
brytyjski krótkowłosy
w celu ułatwienia
chwytania i rozgryzania
karmy.

