Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Fitmin Dog For Life Light & Senior 15kg
marka: Fitmin

cena: 134.00 zł

Fitmin Dog For Life Light & Senior
Karma pełnoporcjowa jakości premium z obniżoną zawartością energii
dla dorosłych psów z nadwagą oraz dla starszych psów wszystkich ras
20% świeżego mięsa Zawiera
zbilansowany kompleks witamin i minerałów dla zdrowia i dobrej kondycji psa. Ekstrakt z korzenia cykorii z
dużą zawartością inuliny skutecznie wpływa na rozwój mikroflory jelitowej. Świeże mięso drobiowe nadaje
karmie wyjątkowy smak. Wysłodki z buraków cukrowych stanowią źródło delikatnego błonnika.
Skład:
kukurydza, mięso (świeże mięso /drobiowe, wieprzowe, wołowe/ - 20%, suszone mięso drobiowe 12%,
hydrolizowana wątroba wieprzowa 3,5%), pszenica, otręby pszenne, mąka pszenna, ryż, tłuszcz drobiowy,
suszone wysłodki z buraków cukrowych (2%), drożdże piwne, suszona miazga jabłkowa (1%), zarodki pszenicy,
olej z łososia (0,5%), fosforan jednowapniowy, produkt uboczny z produkcji enzymów przez Aspergillus niger,
korzenie cykorii (0,01%), juka
Dodatki na 1 kg: Mieszanki pierwiastkow śladowych: miedź 15 mg (w
postaci pięciowodnego siarczanu miedzi), cynk 126 mg (w postaci tlenku cynku), mangan 42 mg (w postaci
tlenku manganu), żelazo 80 mg (w postaci węglanu żelaza), jod 1,4 mg (w postaci bezwodnego jodanu wapnia,
selen 0,3 mg (w postaci selenianu sodu); witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o
podobnym działaniu: wit. A 19000 j.m., wit. D3 1700 j.m., wit. E w postaci RRR-alfa-tokoferolu (130 mg),
niacynamid (65 mg), wit. B1 (7 mg), wit. B2 (9 mg), wit. B6 (6 mg), wit. B12 (20 µg), wit. C (150 mg),
pantotenian wapnia 16 mg, kwas foliowy 0,9 mg, biotyna 0,6 mg, chlorek choliny 1500 mg; mikroorganismy:
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 4.108 CFU; przeciwutleniacze, konserwanty
Analiza:
białko
20%
oleje i tłuszcze
8%
włókno 3,6%
popiół 6%
wapń 0,9%
fosfor 0,8%
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 psa (kg)
Dzienna dawka
(g)
14 205
17 235
20 270
23 300
26 330
29 360
32 390
35 415
40 460
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