Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Catz Finefood Bio N.511 Indyk puszka 200g
marka: Catz Finefood

cena: 9.69 zł

Catz Finefood Bio
Smakowita odmiana naszej linii karm Catz FineFood Bio umożliwia karmienie kotów
specjalnymi posiłkami z certyfikowanymi ekologicznymi składnikami! Zrównoważona receptura z gatunku
Catz Finefood Bio jest idealnie dopasowana do potrzeb kotów. Wszystkie składniki są certyfikowane
ekologicznie i wolne od GMO. Koty uwielbiają intensywny smak świeżo przetworzonego mięsa ekologicznego i
ekologicznych podrobów. Nawet koty, które są wrażliwe na składniki odżywcze lub cierpią na alergie
pokarmowe, mogą cieszyć się karmą Catz FineFood Bio, ponieważ każda odmiana zawiera tylko jedno zwierzęce
źródło białka, a przejrzysta deklaracja ułatwia wybór odpowiedniego smaku dla Twojego zwierzęcia.
Kompletna karma dla kotów Catz Finefood Bio:
bez tłoczonego mięsa bez mączki kostnej bez zbóż bez
dodatku cukru bez genetycznie zmodyfikowanych składników (bez GMO) bez wzmacniaczy smaku,
barwników ani konserwantów brak gorszych substytutów białek
Certyfikat ekologiczny zapewnia, że
wszystkie składniki pochodzą z certyfikowanej ekologicznej hodowli zwierząt, a wszystkie składniki warzyw i
owoców pochodzą z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Gwarantuje to maksymalną jakość, jak również
brak antybiotyków zapobiegawczych, przyspieszaczy wzrostu, syntetycznych pestycydów i nawozów. Catz
Finefood Bio - nie mogło być bardziej naturalne!
Skład: Indyk* 94% (mięso z piersi 75%, wątroba 10%,
szyja 5%, serce 5%, tusza 5%), dynia* 2%, oliwki* 2%, minerały* 1.5%, olej z łososia 0.5% *z ekologicznej
produkcji, łącznie 99.5%
Składniki analityczne: wilgotność 75%, białko 10,5%, tłuszcz 9,5%, popiół
surowy 2,2%, włókno surowe 0,3%, wapń 0,25%, fosfor 0,16%
Dodatki dietetyczne na kg: witamina A
1000 IU, witamin D3 100 IU, siarczan żelaza 22 mg, pentahydrat siarczanu miedzi 1.5 mg, tlenek manganu 1.5
mg, monohydrat siarczanu cynku 25 mg, selenian sodu 0.1 mg, tauryna 1300 mg
Zalecana dzienna
ilość/zapotrzebowanie:
Waga kota Dawka
mały kot 150 gramów
średni kot 220
gramów
duży kot 250 gramów
Są to ilości orientacyjne. Rzeczywiste zapotrzebowanie zależy
od wieku, aktywności i wielkości kota. Zapewnij zwierzęciu wystarczającą ilość świeżej wody.
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