Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Oasy Kot Dry Hairball 300g
marka: Oasy

cena: 13.00 zł

Oasy Hairball
Oasy Hairball został opracowany z myślą o potrzebach żywieniowych dorosłych kotów.
Karmy Oasy są dostosowane do wieku, stylu życia i określonych cech, aby zagwarantować wszystkie składniki
odżywcze niezbędne dla dobrego samopoczucia i zdrowia kotów. Wysoki poziom świeżego mięsa sprzyja
wysokiej strawności i zapewnia niepowtarzalny smak.
ŚWIEŻE MIĘSO Świeże mięso jest zalecane ze
względu na lepszą strawność, asymilację składników odżywczych i smak. Jego białka mają wysoką wartość
biologiczną, tłuszcze zawierają mniej wolnych rodników, a witaminy są lepiej zachowane.
HAIRBALL Koty
długowłose są szczególnie podatne na połykanie sierści. Ekstrakt słodowy i włókna roślinne pomagają
wyeliminować kule włosowe z układu trawiennego.
TRAWIENIE Inulina jest źródłem prebiotyków FOS
(fruktooligosacharydów), które wraz z MOS (mannanoligosacharydy) wspierają prawidłową równowagę jelitowej
flory bakteryjnej. Miazga buraczana jest doskonałym źródłem błonnika, który przyczynia się do poprawy zdrowia
układu pokarmowego kotów.
ZDROWA SKÓRA I LŚNIĄCA SIERŚĆ Zrównoważona ilość kwasów
tłuszczowych Omega-6 i Omega-3, które są ważnymi składnikami odżywczymi dla regeneracji sierści kota i
zachowania dobrej kondycji jego skóry.
Skład: Świeży kurczak (> 40%), odwodnione mięso drobiowe
(30%), ryż, hydrolizowana wątroba z kurczaka (5%), kukurydza, tłuszcz z kurczaka, błonnik roślinny (3,5%),
pulpa buraczana (3,1%), gluten kukurydziany, drożdże piwne , olej rybny, ryby, odwodnione całe jajka, chlorek
sodu, ekstrakt słodowy (0,2%), polifosforany sodu, inulina (1000 mg / kg źródło fruktooligosacharydu), mannan
oligosacharydy (1000 mg/kg), ekstrakt z owoców cytrusowych, chlorek potasu, ekstrakt z juki.
Analiza:
białko 31,5%
tłuszcz 16%
popiół 7,1%
włókno 4%
wilgotność 9%
Omega-6 3%
Omega-3 0,8%
Wapń 1,2%
Fosfor 0,9%
Magnez
0,08%
Dodatki: Witamina A 18 000 jm/kg, witamina D3 1500 jm/kg, witamina E 500 mg/kg,
witamina C 65 mg/kg, L-tauryna 975 mg/kg, DL-metionina 500 mg/kg, monohydrat siarczanu żelaza 225 mg/kg,
jodek potasu 3,6 mg/kg, pięciowodny siarczan miedzi 10 mg/kg, siarczan manganu jednowodny 11 mg/kg, tlenek
cynku 165 mg/kg, selenin sodu 0,5 mg/kg.
Dawkowanie:
Waga kota Dzienna porcja
3 kg
50 g
4 kg 50 - 65 g
5 kg 60 - 80 g
6 kg 75 - 100 g
7 kg 85 - 115 g
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