Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Brit Care New Adult Large Breed Lamb &
Rice 12kg
marka: Brit

cena: 165.00 zł

Żywienie Brit Care zapewnia długotrwałą poprawę jakości życia psów. Podchodzimy zapobiegawczo, by
uniknąć typowych problemów wynikających z niewłaściwego odżywienia:
Alergie Nietolerancje pokarmowe
Wrażliwość Kondycja
Ulepszona receptura karm Brit Care zawiera nowy składnik - ostropest plamisty:
właściwości oczyszczające, antybakteryjne oraz przeciwzapalne wsparcie metabolizmu poprawa
funkcjonowania wątroby i regeneracja Immunomodulacja - wzmacnianie odporności oraz czynności
samonaprawcze organizmu
Termostabilna witamina C jako źródło antyoksydantów chroni komórki i
zwiększa odporność komórkową Prebiotyki otrzymywane z inuliny zwiększają właściwości MOS i FOS
Dlaczego jagnięcina?
Jest lekkostrawna i nie powoduje alergii. Receptura nie zawiera mięsa z kurczaka ani
innych niepożądanych białek.
Jagnięcina jest niezwykle lekkostrawna i charakteryzuje się wysokimi
poziomami kwasów PUFA (przydatne wielonienasycone kwasy tłuszczowe). Kompletny profil aminokwasów
zoptymalizowano tak, aby odżywiać mięśnie i tkanki, utrzymując tym samym doskonałą kondycję.
Brit
Care Large Breed - dla psów powyżej 25 kg.
Skład: mączka mięsna jagnięca (38%), ryż (38%), tłuszcz z
kurczaka (konserwowany tokoferolami), suszone jabłka, olej z łososia (2%), naturalne aromaty, drożdże
browarniane, hydrolizat muszli skorupiaków (źródło glukozaminy, 260 mg/kg), ekstrakt z chrząstki (źródło
chondroityny, 160 mg/kg), mannanooligosacharydy (150 mg/kg), zioła i owoce (rozmaryn, goździki, owoce
cytrusowe, kurkuma, 150 mg/kg), fruktooligosacharydy (100 mg/kg), Jukka Schidigera (100 mg/kg), inulina (90
mg/kg), ostropest plamisty (75 mg/kg).
Analiza:
białko surowe 26%
zawartość tłuszczu
14%
wilgotność 10%
popiół 7%
włókno surowe 2,8%
wapń 1,5%
fosfor 1,2%
Omega-3 0,3%
Omega-6 1,55%
Dodatki dietetyczne na 1 kg:
witamina A (E672) 20000 IU, witamina D3 (E671) 1500 IU, witamina E (α-tokoferol) (3a700) 500 mg, witamina
C (E300) 200 mg, chlorek choliny 600 mg, biotyna 0,6 mg, witamina B1 1 mg, witamina B2 4 mg, niacynamid
(3a315) 12 mg, pantotenian wapnia 10 mg, witamina B6 (3a831) 1 mg, kwas foliowy (3a316) 0,5 mg, witamina
B12 0,04 mg, cynk (E6) 80 mg, żelazo (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, miedź (E4) 15 mg,
selen (3b8.10) 0,25 mg.
Energia metaboliczna: 3700 kcal/kg,
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