Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Acana Pacifica Cat & Kitten 1,8kg
marka: Acana

cena: 93.00 zł

Wszystkie koty, jako mięsożercy, są naturalnie przystosowane do diety bogatej w różne gatunki mięs, z
dodatkiem owoców, warzyw i ziół.
Karma ACANA PACIFICA zawiera mięso ryb poławianych w naturalnym
środowisku: śledzia, sardynki, flądry, morszczuka i karmazyna w proporcjach Whole Prey, by odzwierciedlać
naturalną dietę. Składniki dostarczane są świeże lub surowe z północnej części wyspy Vancouver. Acana Pacifica
ma ograniczoną zawartość węglowodanów a przepłniona jest białkiem by zapewnić kotu szczytową formę.
ACANA PACIFICA jest przygotowana z najlepszych i najświeższych kanadyjskich składników w jedynej na
świecie, nagradzanej kuchni Champion Petfoods. Dzięki tej karmie Twój kot będzie zdrowy i silny.
KARMA
ACANA WYPRODUKOWANA JEST ZE ŚWIEŻYCH, NATURALNYCH SKŁADNIKÓW, DLATEGO
CHRUPKI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ KSZTAŁTEM I KOLOREM
Skład: Świeży cały śledź (16%), świeże
całe sardynki (13%), świeża cała flądra strzałozębna (8%), cały dehydratyzowany śledź (8%), dehydratyzowany
dorsz (8%), dehydratyzowany błękitek (8%), cały groch zielony, cała czerwona soczewica, cała ciecierzyca, cała
zielona soczewica, olej z rdzawca (6%), świeży cały morszczuk (4%), świeży cały karmazyn czerwonopasy (4%),
cała fasola pinto, cały groch żółty, olej słonecznikowy tłoczony na zimno, lucerna, brązowy suszony kelp, świeża
dynia, świeża dynia piżmowa, świeży pasternak, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeża kapusta sitowata, świeże
liście rzepy, świeża marchew, świeże jabłka red delicious, świeże gruszki bartlett, liofilizowana wątroba dorsza
(0.1%), świeża żurawina, świeże borówki, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat
lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róźy. Dodatki żywieniowe: Chlorek choliny, Witamina E,
Cynk, Miedź, Witamina K. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415.
Analiza:
białko 37%
tłuszcz 20%
popiół 7,5%
włókno 3%
wilgotność 10%
wapń 1,5%
fosfor 1,1%
omega-6 2%
omega-3 2,2%
DHA 1%
EPA 0,8%
magnez 0,1%
tauryna 0,15%
Dawkowanie:
Waga kota (kg)
Utrzymanie wagi (g/dzień) Odchudzanie (g/dzień) Senior (g/dzień)
2 40 - 30
3 45
- 30
4 60 - 40
5 75 60 60
6 80 60 60
8 105 75 90
10 120 80 105
Energia metaboliczna 4060 kcal/kg (500 kcal na kubek 250 ml). 34%
energii pochodzi z białka, 42% z tłuszczów, 24% z owoców i warzyw.
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