Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Fitmin Dog For Life Junior Large Breed
15kg
marka: Fitmin
towar obecnie niedostępny

Fitmin Dog For Life Junior Large Breed
Karma pełnoporcjowa jakości premium dla szczeniąt ras dużych i
olbrzymich. Z kontrolowaną zawartością energii dla prawidłowego rozwoju kośćca.
63% składników
pochodzenia zwierzęcego Optymalna zawartość energii zapewnia prawidłowy rozwój kośćca Siarczan
chondroityny i siarczan glukozaminy gwarantują prawidłowe funkcjonowanie stawów w okresie intensywnego
wzrostu Zawiera DHA, który wspomaga rozwój komórek nerwowych Zbilansowane stężenie kwasów
tłuszczowych omega 3 i 6 dla zdrowej skóry i sierści
Skład: mięso (świeże mięso /drobiowe, wieprzowe,
wołowe/ - 22,5%, suszone mięso drobiowe 23%, hydrolizowana wątróbka wieprzowa 3,5%), ryż, pszenica,
tłuszcz drobiowy (10,7 %), kukurydza, otręby pszenne, wysłodki buraczane suszone (z buraków cukrowych),
hydrolizat białka drobiowe, drożdże piwne, zarodki pszenicy, miazga jabłkowa suszona, olej z łososia (0,4 %),
glukozamina (0,15 %), siarczan chondroityny (0,08 %), korzenie cykorii (0,05 %)
Dodatki na 1 kg:
mieszanki pierwiastków śladowych: miedź 18 mg (uzupełnione - pięciowodny siarczan miedzi), cynk 157 mg
(uzupełnione - tlenek cynku), mangan 38 mg (uzupełnione - tlenek manganu), żelazo 91 mg (uzupełnione węglan żelaza), jod 1,7 mg (uzupełnione - jodan wapnia), selen 0,3 mg (uzupełnione - selenin sodu); witaminy,
pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: wit. A (21000 j.m.), wit. D3
(1800 j.m.), wit. E w postaci RRR-alfatokoferolu (140 mg), niacinamide (78 mg), wit. B1 (6 mg), wit. B2 (11
mg), wit. B6 (6 mg), wit. B12 (26 µg), wit. C (170 mg), pantotenian wapnia (16 mg), kwas foliowy (1 mg),
biotyna (0,7 mg), chlorek choliny (2000 mg); przeciwutleniacze, konserwanty
Analiza:
białko
28%
oleje i tłuszcze
16%
włókno 3%
popiół 7,7%
wapń 1,5%
fosfor 1%
Dawkowanie: Dzienna porcja karmy powinna być dostosowana do aktualnej kondycji
psa, aktywności, stanu zdrowia i temperatury otoczenia. Karmę można podawać w formie suchej lub lekko
zwilżonej. Pies powinien mieć zawsze dostęp do świeżej wody.
Waga dorosłego psa (kg): Wiek
psa w miesiącach:
5 m-cy 7 m-cy 9 m-cy 12 m-cy 15 m-cy 18 m-cy
Porcja (g):
40 Puppy
570
560
535
adult
adult
45 Puppy 615 595 580 adult
adult
50 650 665 640 625 615 adult
55 690 705 685 660 655 adult
60 740 760 740 715 705 700
65 775 800 785 760 750 740
70
815 850 830 805 790 785
80 895 930 915 895 875 875
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