Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Acana Ranchlands Dog 11,4kg
marka: Acana

cena: 300.00 zł

Na ranczach zachodniej Kanady wypasane są bizony, jagnięta oraz bydło. Hodowcy, których znamy, dbają o
zwierzęta chowane na wolnym wybiegu. Podstawą karmy ACANA RANCHLANDS jest najlepszej jakości
czerwone mięso - wołowina, jagnięcina oraz mięso bizona - dostarczane do kuchni Champion świeże, bez
sztucznych konserwantów, aby w pełni odżywiać Twojego psa.
Wysoka zawartość białka i zredukowana ilość
węglowodanów idealnie pasuje do naturalnej diety psów. ACANA Ranchlands pełna jest zdrowych owoców,
warzyw oraz ziół bogatych w pierwiastki śladowe oraz antyoksydanty.
KARMA ACANA
WYPRODUKOWANA JEST ZE ŚWIEŻYCH, NATURALNYCH SKŁADNIKÓW, DLATEGO CHRUPKI
MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ KSZTAŁTEM I KOLOREM
Skład: Świeże mięso wołowe (8%), świeża jagnięcina
(7%), świeża wieprzowina (7%), mączka z mięsa wołowego (7%), mączka z mięsa jagnięcego (7%), mączka z
mięsa wieprzowego (7%), zielony groszek, czerwona soczewica, ciecierzyca, tłuszcz wołowy (5%), świeża
wątroba wołowa (4%), świeża wątroba wieprzowa (4%), świeży bizon (4%), świeży sandacz (4%), zielona
soczewica, fasola pinto, żółty groszek, lucerna, świeże nerki wołowe (2%), olej pollock (2%), włókno
soczewicy, suszona chrząstka wołowa (1%), jagniece żołądki (1%), suszony brazowy kelp, świeza dynia, świeza
dynia piżmowa, świeży pasternak, zielona kapusta, świeży szpinak, świeża zielona gorczyca, świeża rzepa, świeza
marchew, świeże jabłka Red Delicious, święże gruszki bartlett, liofilizowana wątroba, jagody, żurawina, korzeń
cykorii, kurkuma, ostropest, łopian, lawenda, prawoślaz, owoce dzikiej róży, Enterococcus faecium.
Analiza:
białko 35%
tłuszcz 17%
włókno 6%
popiół 8,5%
wapń 1,8%
fosfor 1,3%
omega-6 2%
omega-3 1%
DHA 0,2%
EPA 0,2%
glukozamina 600 mg/kg
chondroityna 800 mg/kg
Dawkowanie:
Waga psa
(kg) Pies aktywny (g/dzień) Pies mniej aktywny (g/dzień)
2 40 30
5 90 60
10 150 90
20 240 160
30 360 240
40 440 280
50 510 330
Energia metaboliczna:
3790 kcal/kg (455 kcal na kubek 250 ml). 37% energii
pochodzi z białka, 40% z tłuszczów, 23% z owoców i warzyw.
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