Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Calista Adult Lamb 12kg
marka: Calista

cena: 127.00 zł

Bazująca na delikatnym mięsie jagnięcym dieta to doskonałe rozwiązanie dla psów o wrażliwym żołądku. Karma
została dodatkowo uzupełniona o wątróbkę drobiową będącą źródłem cennych witamin. Obecny w składzie
karmy ryż jest lekkostrawny i odżywczy, dzięki czemu stanowi doskonałe źródło łatwo przyswajalnej energii
niezbędnej do rekonwalescencji po zaburzeniach pracy jelit.
Ochrona przewodu pokarmowego
Zawarte
w karmie fruktooligosacharydy mają działanie prebiotyczne i zapobiegają wzrostowi nieprawidłowej flory
jelitowej. Wspomagają także prawidłową pracę przewodu pokarmowego i zapobiegają nawrotom biegunek.
Dodatek produktów pochodzenia rybnego wzbogaca karmę o cenne kwasy tłuszczowe omega-3, które łagodzą
stany zapalne i przyspieszają regenerację organizmu.
Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w
tym min. 30% dehydratyzowanej jagnięciny, 12% hydrolizowanej wątróbki kurczaka), płatki zbożowe (w tym
min. 25% ryżu), produkty pochodzenia roślinnego (w tym wysłodki buraczane, suszona cykoria (naturalne źródło
FOS i inuliny)), oleje i tłuszcze, ryba i produkty pochodne ryb, minerały.
Analiza: Białko surowe: 23,0%,
tłuszcz surowy: 11,0%, materia nieorganiczna: 8,0%, włókno surowe: 4,0%, wilgoć: 9,0%, wapń (Ca) 1,6%,
fosfor (P) 1,3%
Dodatki na 1 kg: Witamina A: 15.000 IU, witamina D3: 1.500 IU, witamina E: 100 mg,
żelazo (siarczan żelaza(II) (monohydrat)): 100,0 mg, miedź (siarczan miedzi(II) (pięciowodny)): 7,0 mg, cynk
(siarczan cynku(II) (monohydrat)): 100,0 mg, mangan (siarczan manganu(II) (monohydrat): 7,5 mg, jod (jodan
wapnia): 1,5 mg, selen (selenin sodu): 0,15 mg
Dawkowanie:
Waga psa (kg) Dzienna porcja (g)
10 - 20 131 - 221
20 - 30 221 - 299
30 - 40 299 - 371
40 - 50 371 - 439
50 - 60 439 - 503
60 - 80 503 - 625
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Giant Adult karma sucha
dla psów dorosłych, od 18/24 miesiąca życia,
ras olbrzymich 15kg
marka: Royal Canin

cena: 283.00 zł

Royal Canin Giant Adult karma sucha dla psów dorosłych ras olbrzymich od 45kg, powyżej 18/24 miesiąca
powyżej 18/24 miesiąca życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów ras
olbrzymich (powyżej 45 kg).
ZDROWE KOŚCI I STAWY WSPARCIE WITALNOŚCI OCHRONA
SERCA PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Ochrona mocnych kości i zdrowych stawów, dzięki
zawartości unikalnych substancji zapobiegających zwyrodnień szkieletu i degeneracji chrząstki stawowej.
Zawarty w karmie kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy przyczynia się do utrzymania
witalności, dzięki ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników. Sprzyjanie prawidłowej pracy serca,
dzięki optymalnej zawartości magnezu, sodu, potasu, argininy, EPA-DHA, tauryny, L-karnityny oraz
przeciwutleniaczy. Wsparcie procesu trawienia, dzięki zawartości wysokiej jakości białka oraz odpowiedniej
proporcji włókna pokarmowego.
SKŁAD suszone białko drobiowe, kukurydza, mąka kukurydziana,
tłuszcze zwierzęce, pszenica, ryż, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, izolat
białka roślinnego*, olej rybny, sole mineralne, włókno roślinne, olej sojowy, drożdże, olej z ogórecznika,
hydrolizat skorupiaków (glukozamina), wyciąg z aksamitki wzniesionej (luteina), hydrolizat chrząstki
(chondroityna) *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI
(na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 21500 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2
(Jod): 4,2 mg, E4 (Miedź): 13 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Cynk): 133 mg, E8 (Selen): 0,09 mg, tauryna 2 g Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 28% - Oleje i tłuszcze
surowe: 20% - Popiół surowy: 5,3% - Włókno surowe: 1,8%
DAWKOWANIE
Waga psa Niska
aktywność Normalna aktywność Wysoka aktywność
45 kg 394 g 457 g 519 g
55 kg
459 g 531 g 603 g
65 kg 520 g 602 g 684 g
75 kg 579 g 670 g 761 g
85
kg 636 g 736 g 836 g
100 kg 718 g 831 g 945 g
Dostępne opakowania: 15 kg
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Kitten karma sucha dla
kociąt od 4 do 12 miesiąca życia 2kg
marka: Royal Canin

cena: 124.00 zł

Royal Canin Kitten karma sucha dla kociąt od 4 do 12 miesiąca życia
Kocięta od 4 do 12 miesiąca życia
Pełnoporcjowa zbilansowana karma dla kociąt w drugim etapie wzrostu (do 12 miesiąca życia)
IDEALNA
MASA CIAŁA
Zmniejszenie ryzyka nadwagi, dzięki ograniczonej zawartości tłuszczy (12%),
umiarkowanemu poziomowi energii oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm lipidów.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów
obronnych organizmu kocięcia poprzez kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E,
C, luteina, tauryna).
ZRÓWNOWAŻONY WZROST I PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA
Harmonijny
rozwój szkieletu i prawidłowej masy ciała dzięki optymalnemu poziomowi tłuszczów i białek. Precyzyjna dawka
wapnia i fosforu zapewnia prawidłowy przebieg mineralizacji kośćca
SKŁAD odwodnione białka
drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, mąka kukurydziana, hydrolizowat białka
zwierzęcego, mąka pszenna, gluten kukurydziany, drożdże i składniki drożdży, pulpa buraczana, włókno roślinne,
olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy (0,38%), łuski i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży
(źródło mannooligosacharydów), wyciąg z drożdży (źródło beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej
(źródło luteiny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 21500 UI, Witamina D3: 800 UI, Witamina E:
600 mg, E1 (Żelazo): 32,3 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Miedź): 9,9 mg, E5 (Mangan): 42 mg, E6 (Cynk): 116,5 mg,
E8 (Selen): 0,05 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pocho- dzenia osadowego: 10 g - Konserwanty Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 36% - Oleje i tłuszcze surowe: 18% Popiół surowy: 7,7% - Włókno surowe: 2,3% - Wapń: 1,2%.
DAWKOWANIE
Wiek kocięcia
(miesiące) 1 - 2 3 - 4
5-6
7 - 12
Waga kocięcia (kg) 0.4 - 1 1.3 - 2 2.3 - 2.9 3.1
-4
Dzienna porcja 29 - 48 61 - 66 67 - 69 51 - 64
Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg,
4 kg, 10 kg
Słowa kluczowe: kociaka, małego kotka
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Maxi Ageing 8+ karma
sucha dla psów dojrzałych, po 8 roku życia, ras
dużych 15kg
marka: Royal Canin

cena: 325.00 zł

Royal Canin Maxi Ageing 8+ karma sucha dla psów starszych ras dużych 26kg-44kg, od 8 roku
powyżej 8.
roku życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla starszych psów ras dużych (od 26 do 44 kg),
powyżej 8. roku życia.
ZACHOWANIE WITALNOŚCI ZDROWE KOŚCI I STAWY ZAPOBIEGANIE
ZAPARCIOM SPRZYJANIE MOCNEJ I LŚNIĄCEJ SIERŚCI
Karma sprzyja zachowaniu witalności u
psów powyżej 8. roku życia poprzez dodatek kwasów tłuszczowych EPA-DHA i opatentowanego kompleksu
współdziałających przeciwutleniaczy, wpływających na ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników.
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kości i stawów. Receptura karmy zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie pasażu jelitowego oraz ułatwia wydalanie kału, dzięki zawartości wysoko przyswajalnego białka
L.I.P. Receptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści.
SKŁAD suszone białko drobiowe,
ryż, tłuszcze zwierzęce, pszenica, mąka pszenna, kukurydza, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego,
izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, włókno roślinne, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, drożdże i ich
części, pomidory (źródło likopenu), fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, hydrolizat skorupiaków
(źródło glukozaminy), olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki
(źródło chondroityny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo):
41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 13 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 134 mg, E8 (Selen): 0,09 mg Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki sensoryczne: Wyciąg z herbaty
(źródło polifenoli): 150 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko
surowe: 27,0% - Oleje i tłuszcze surowe: 17,0% - Popiół surowy: 5,8% - Włókno surowe: 2,9% - EPA/DHA: 4
g/kg.
DAWKOWANIE
Waga psa Niska aktywność Normalna aktywność Wysoka
aktywność
26 kg 282 g 326 g 371 g
28 kg 298 g 345 g 392 g
30 kg
314 g 363 g 413 g
32 kg 329 g 381 g 433 g
34 kg 345 g 399 g 453 g
36
kg 360 g 416 g 473 g
38 kg 375 g 434 g 493 g
40 kg 389 g 451 g 512 g
42 kg 404 g 467 g 531 g
44 kg 418 g 484 g 550 g
Dostępne opakowania: 15 kg
Słowa kluczowe: karma sucha dla starego psa
0 Links
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Maxi Dermacomfort
karma sucha dla psów dorosłych, ras dużych o
wrażliwej skórze 10kg
marka: Royal Canin
towar obecnie niedostępny

Royal Canin Maxi Dermacomfort karma sucha dla psów dorosłych ras dużych 26kg-44kg, od 15 miesiąca
Dla
psów narażonych na podrażnienia skóry i odczuwających świąd Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów ras
dużych (masa ciała od 26 do 44 kg) - Powyżej 15 miesiąca życia
REDUKCJA ALERGENÓW
Białka o
najwyższej strawności i przyswajalności zapewniają prawidłowy przebieg trawienia oraz redukują liczbę źródeł
potencjalnych alergenów.
ZDROWA SKÓRA
Ograniczenie ryzyka podrażnień skóry oraz wzmocnienie
nieprzepuszczalności bariery skórnej, dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3 (włącznie z
EPA-DHA i kwasem gamma-linolenowym).
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Zaspokojenie nawet
najbardziej wybrednego apetytu, dzięki unikalnej kombinacji naturalnych substancji aromatycznych
SKŁAD
pszenica, izolat białka roślinnego*, ryż, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, kukurydza, łuskane ziarno
owsa, sole mineralne, hydrolizat białka zwierzecego, olej sojowy, pulpa buraczana, olej rybny (źródło kwasów
EPA i DHA), ziarna lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega 3), fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika
(źródło kwasu gamma-linolenowego), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg
karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 4,3
mg, E4 (Miedź): 13 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Cynk): 168 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Dodatki technologiczne:
Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI
ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% - Oleje i tłuszcze surowe: 17% - Popiół surowy: 6,2% - Włókno
surowe: 1,6% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe Omega 6: 35,7 g w tym kwas gamma- linolenowy: 0,3 g Kwasy tłuszczowe Omega 3: 11,4 g w tym kwasy EPA i DHA: 4,1 g.
DAWKOWANIE:
Masa ciała
26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg 42 kg 44 kg
Niska aktywność
275 g 291 g 307 g 322 g 337 g 351 g 366 g 380 g 394 g 409 g
Umiarkowana
aktywność 319 g 337 g 355 g 373 g 390 g 407 g 424 g 440 g 457 g 473 g
Wysoka
aktywność 362 g 383 g 403 g 423 g 443 g 462 g 482 g 500 g 519 g 538 g
Dostępne opakowania: 12 kg Słowa kluczowe: karma sucha dla alergika
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Maxi Puppy karma sucha
dla szczeniąt, od 2 do 15 miesiąca życia, ras
dużych 15kg
marka: Royal Canin

cena: 335.00 zł

Royal Canin Maxi Puppy karma sucha dla szczeniąt ras dużych 26kg-44kg, do 15 miesiąca
Szczenięta do 15.
miesiąca życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt psów ras dużych (od 26 do 44
kg).
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego przebiegu trawienia i
równowagi flory bakteryjnej, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P), prebiotyków i probiotyków
(FOS i MOS), które zapobiegają powstawaniu biegunek.
OPTYMALNA KONCENTRACJA ENERGII
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania energetycznego szczeniąt podczas długiego okresu wzrostu.
ROZWÓJ KOŚCI I STAWÓW
Zapewnienie prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu, dzięki
precyzyjnemu zbilansowaniu energii oraz składników mineralnych (w szczególności wapnia do fosforu).
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych
u szczeniąt, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz
mannooligosacharydów (MOS)
SKŁAD suszone białko drobiowe, ryż, suszone białko wołowe i
wieprzowe, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, mąka pszenna,
izolat białka roślinnego, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, gluten kukurydziany, olej sojowy, olej
rybny, fruktooligosacharydy (0,34%), łuski i nasiona psyllium, hydrolizowane drożdże (źródło
mannooligosacharydów), wyciąg z drożdży (źródło beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło
luteiny), hydrolizat skorupiaków *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 17500 UI, Witamina D3: 1100 UI, Witamina E:
530 mg, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 131 mg, E8
(Selen): 0,06 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki sensoryczne:
Wyciąg z jukki: 125 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe:
30% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 7,6% - Włókno surowe: 2,9%
DAWKOWANIE
Masa ciała dorosłego psa 26 kg
30 kg
35 kg
40 kg
44 kg
Wiek Dzienna porcja
2 miesiąc 266 g 276 g 288 g 300 g 309 g
3 miesiąc 329 g
346 g 367 g 389 g
406 g
4 miesiąc 357 g 377 g 402 g 428 g 448 g
5 miesiąc 383 g 416 g 457 g
498 g 531 g
6 miesiąc 407 g 453 g 508 g 561 g 603 g
8 miesiąc 377 g 422 g
474 g 528 g 600 g
10 miesiąc 321 g 358 g 474 g 461 g 523 g
12 miesiąc 290 g
323 g 365 g 405 g 436 g
14 miesiąc 288 g 320 g 360 g 398 g 429 g
15 miesiąc
288 g 320 g 360 g 398 g 429 g
16 miesiąc Maxi Adult
Dostępne opakowania: 1
kg, 4 kg, 15 kg Słowa kluczowe: szczeniaka, szczeniaczka, pieska
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Medium Light Weight
Care karma sucha dla psów dorosłych, ras
średnich tendencją do nadwagi 12kg
marka: Royal Canin

cena: 277.00 zł

Royal Canin Medium Light Weight Care karma sucha dla psów dorosłych, ras średnich tendencją do nadwagi
Pełnoporcjowa karma dla psów – Dorosłe i starsze psy ras średnich (masa ciała 11- 25 kg) – Powyżej 12 miesiąca
życia -Psy z tendencją do nadwagi
SKŁAD suszone białko drobiowe, włókno roślinne, kukurydza,
pszenica, jęczmień, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce,
ryż, pulpa buraczana, proszek celulozowy, izolat białka roślinnego*, drożdże i ich części, olej rybny, sole
mineralne, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, olej sojowy, wyciąg z drożdży (źródło
mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło
luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).). *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo
wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22000 UI, Witamina
D3: 1000 UI, Żelazo (3b103): 34 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,4 mg, Miedź (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan
(3b502, 3b504): 44 mg, Cynk (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg,
L-karnityna: 200 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe:
27% - Oleje i tłuszcze surowe: 11% - Popiół surowy: 4,8% - Włókno surowe: 11,8%.
DAWKOWANIE
Waga psa Niska aktywność Normalna aktywność Wysoka aktywność
11 kg 149 g (1+7/8
cups) 191 g (2+3/8 cups) 221 g (2+6/8 cups)
15 kg 188 g (2+3/8 cups) 241 g (3 cups) 279 g
(3+4/8 cups)
20 kg 233 g (3 cups) 299 g (3+6/8 cups) 347 g (4+3/8 cups)
25 kg 275 g
(3+4/8 cups) 354 g (4+4/8 cups) 410 g (5+1/8 cups)
Dostępne opakowania: 3 kg, 13 kg Słowa
kluczowe: karma sucha odchudzająca, karma sucha fit, karma sucha light
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Mini Ageing 12+ karma
sucha dla psów dojrzałych po 12 roku życia, ras
małych 3,5kg
marka: Royal Canin

cena: 114.00 zł

Royal Canin Mini Ageing +12 karma sucha dla psów starszych ras małych do 10 kg, od 12 roku
powyżej 12.
roku życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dojrzałych psów ras małych (do 10 kg).
ZACHOWANIE WITALNOŚCI OCHRONA UKŁADU MOCZOWEGO PIĘKNA SIERŚĆ HIGIENA
JAMY USTNEJ SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET
Karma sprzyja zachowaniu witalności u
psów powyżej 12. roku życia poprzez dodatek kwasów tłuszczowych EPA-DHA i opatentowanego kompleksu
współdziałających przeciwutleniaczy, wpływających na ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników.
Obniżony poziom fosforu sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu nerek. Receptura karmy sprzyja utrzymaniu
zdrowej i lśniącej sierści, dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe EPA-DHA. Ograniczenie powstawania
kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi związków chelatujących
(wiążących) wapń obecny w ślinie. Unikalny, miękki krokiet, łatwy do namaczania specjalnie dostosowany do
potrzeb starzejących się psów.
SKŁAD ryż, kukurydza, suszone białko drobiowe, mąka kukurydziana,
izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne,
pulpa buraczana, olej rybny, włókno roślinne, pomidory (źródło likopenu), olej sojowy, fruktooligosacharydy,
wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło
luteiny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1
kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod):
4,6 mg, E4 (Miedź): 14 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Cynk): 146 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Dodatki sensoryczne:
Wyciąg z herbaty (źródło polifenoli): 150 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI
ANALITYCZNE Białko surowe: 26,0% - Oleje i tłuszcze surowe: 14,0% - Popiół surowy: 5,0% - Włókno
surowe: 2,1% - Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 4,5 g - Fosfor: 5 g.
DAWKOWANIE
Masa ciała psa
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg
Brak ruchu 42 g 57 g 70 g 83
g 95 g 107 g 118 g 129 g 140 g
Ruch < 1 h/ dzień
48 g 66 g 70 g 83 g 95 g
107 g 118 g 129 g 140 g
Ruch > 1 h/ dzień 55 g
74 g
92 g
109 g
125 g
141 g
155 g
170 g
184 g
Dostępne opakowania: 800 g, 1.5 kg, 3.5 kg Słowa
kluczowe: karma sucha dla starego psa
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Mini Puppy karma sucha
dla szczeniąt, od 2 do 10 miesiąca życia, ras
małych 4kg
marka: Royal Canin

cena: 125.00 zł

Royal Canin Mini Puppy karma sucha dla szczeniąt ras małych do 10 kg, od 2 do 10 miesiąca
Szczenięta od 2.
do 10. miesiąca życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt ras małych (do 10 kg).
OCHRONA PRZEWODU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego przebiegu trawienia i
równowagi flory bakteryjnej jelit, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P) oraz prebiotyków.
OPTYMALNA KONCENTRACJA ENERGII
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania szczeniąt ras małych
podczas okresu wzrostu i pobudzenie apetytu u najbardziej wybrednych psów.
HIGIENA JAMY USTNEJ
Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi
związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ
ODPORNOŚCI
Wspomaganie rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych u szczeniąt, dzięki
zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E, C, luteina, tauryna) oraz
mannooligosacharydów.
SKŁAD suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka
roślinnego*, kukurydza, suszone białko wołowe i wieprzowe, pulpa buraczana, mąka kukurydziana, hydrolizat
białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy (0,34%),
hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z drożdży (źródło beta-glukanów), wyciąg z
aksamitki wzniesionej (źródło luteiny) *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką
strawność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 21500 UI, Witamina D3: 1000
UI, Witamina E: 520 mg, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6
(Cynk): 132 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g Dodatki sensoryczne: Wyciąg z jukki: 125 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI
ANALITYCZNE Białko surowe: 31% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 7,3% - Włókno surowe:
1,5%
DAWKOWANIE
Masa ciała dorosłego psa 2 kg
6 kg
10 kg
Wiek
Dzienna porcja
2 miesiąc 49 g 103 g 146 g
3 miesiąc 54 g 118 g 171 g
4
miesiąc 55 g 125 g 182 g
5 miesiąc 55 g 125 g 185 g
6 miesiąc 48 g 125 g
184 g
7 miesiąc 40 g 113 g 167 g
8 miesiąc 39 g 101 g 149 g
9 miesiąc 39
g 90 g 133 g
10 miesiąc 39 g 89 g 132 g
11 miesiąc Mini Adult 131 g
Dostępne opakowania: 800 g, 2 kg, 4 kg, 8 kg Słowa kluczowe: szczeniaka, szczeniaczka, pieska
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Sterilised karma sucha dla
kotów dorosłych, sterylizowanych 10kg
marka: Royal Canin

cena: 330.00 zł

Royal Canin Sterilised karma sucha dla kotów dorosłych, sterylizowanych
Pełnoporcjowa zbilansowana karma
dla sterylizowanych kotów (od 1 do 7 roku życia)
SILNE MIĘŚNIE
Wysoki poziom białka (37%)
sprzyja utrzymaniu i rozwojowi masy mięśniowej.
OCHRONA UKŁADU MOCZOWEGO
Wspieranie
prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
SKŁAD suszone białko drobiowe, kukurydza, izolat
białka roślinnego*, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, ryż, pszenica, pulpa
buraczana, gluten kukurydziany, drożdże i ich części, sole mineralne, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej
sojowy. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg
karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 19000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 31 mg, E2 (Jod): 3,1
mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 41 mg, E6 (Cynk): 122 mg, E8 (Selen): 0,05 mg, L-karnityna: 100 mg Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki zootechniczne: Chlorek amonu: 5
g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 37% - Oleje i
tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 8,2% - Włókno surowe: 6,2%.
DAWKOWANIE
Masa ciała
kota Dzienna porcja
2 kg 30 g
3 kg 45 g
4 kg 60 g
5 kg 75 g
6
kg 90 g
Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
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