Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Pedigree Adult Mini Wołowina, warzywa
12kg
marka: Pedigree

cena: 89.00 zł

Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów małych ras. Każdy mały pies zasługuje na to, aby każdego dnia
cieszyć się pełnią życia. Aby wieść swoje życie długo i aktywnie, psy małych ras potrzebują kalorii z łatwego do
strawienia jedzenia, a także witamin i substancji mineralnych, które są niezbędne do wytworzenia przez nie
energii witalnej. Każdy pies zasługuje na najlepsze odżywianie, które pomaga mu być zdrowym i szczęśliwym
przez całe życie. Eksperci potwierdzili, że istnieją 4 podstawowe potrzeby zdrowotne psa: dobre trawienie,zdrowa
skóra i sierść, wysoka odporność i zdrowe zęby. Nowe suche jedzenie Pedigree Vital Protection wspiera
wszystkie cztery kluczowe obszary zdrowia psa.
Zdrowe zęby Każdy pies zasługuje na szęśliwy i zdrowy
uśmiech. Ponieważ psy smakują życie przez swoje pyszczki tak ważne jest dla nich, aby zęby i dziąsła były
zawsze zdrowe. Dlatego nowe receptury suchego jedzenia Pedigree zawierają specjalnie przygotowane, chrupiące
granulki, które pomagają czyścić zęby Twojego psa oraz dbają o jego zdrowe dziąsła.
Dobre trawienie
Każdy pies zasługuje na zdrowy brzuszek. Tak jak ludzie, psy potrzebują właściwego poziomu włókna
pokarmowego w ich diecie. Receptury nowego suchego jedzenia Pedigree zawierają specjalną mieszankę
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego włókna pokarmowego, by wspomóc zdrowe trawienie oraz aby
zmaksymalizować ilość wchłanianych przez psa kluczowych składników odżywczych.
Zdrowa skóra i sierść
Każdy pies załuguje na to, aby wyglądać i czuć się zdrowo. Nasze specjalnie opracowane receptury nowego
suchego jedzenia Pedigree zawierają olej słonecznikowy i cynk, aby widocznie odżywić skórę oraz sierść
Twojego psa.
Wysoka odporność Każdy pies zasługuje na dodatkową ochronę. Psy uwielbiają węszyć i
wszędzie wsadzać swój nos, dlatego tak ważna jest dla nich ochrona i siła jaka pochodzi z ich wnętrza - z silnego
systemu odpornościowego. Nowe suche jedzenie Pedigree zawiera przeciwutleniacz - witaminę E oraz substancje
mineralne by wspierać system odpornościowy od wewnątrz.
Pedigree wierzy, że każdy pies zasługuje na
najlepsze odżywianie, które pomaga mu być zdrowym i szczęśliwym przez całe życie. Opierając się na
wieloletnim doświadczeniu, eksperci do spraw żywienia potwierdzili, że istnieją 4 podstawowe potrzeby
zdrowotne psa: dobre trawienie, zdrowa skóra i sierść, wysoka odporność oraz zdrowe zęby. Dlatego
opracowaliśmy nowe suche jedzenie Pedigree Vital Protection które wspiera wszystkie 4 kluczowe obszary
zdrowia psa. Nowe Pedigree Vital Protection pomaga Twojemu psu być zdrowym od czubka mokrego nosa aż po
merdający ogon! Wszystkie karmy Pedigree są zalecane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Weterynaryjnych
Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (20%, w tym 4% wołowiny w
brązowych granulkach), oleje i tłuszcze (w tym 0.5% oleju słonecznikowego), produkty pochodzenia roślinnego
(w tym 2% wysłodków buraczanych), substancje mineralne (w tym 0.7% tripolifosforanu sodu jako składnika
aktywnego w brązowych granulkach), warzywa (4% marchewki w pomarańczowych granulkach, 4% groszku w
zielonych granulkach)
Analiza:
Białko 22%
Zawartość tłuszczu 14%
Materia
nieorganiczna 7%
Włókno surowe 2,9%
Omega-6 3,1%
Dawkowanie: Należy
dostosować ilość karmy do poziomu aktywności i wieku psa. Tabela podaje orientacyjne dawkowanie.
Waga psa (kg)
Dzienna dawka (g)
1 25
3 60
5 85
7 110
10
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