Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Dolina Noteci Premium Kot Sterilised
Danie z wołowiny saszetka 85g
marka: Dolina Noteci

cena: 3.29 zł

Mokra karma dla kotów sterylizowanych zapobiegająca otyłości Danie z wołowiny to bezzbożowa karma
mokra która została opracowana z myślą o kotach sterylizowanych. Stanowi zbilansowany posiłek dostosowany
do zmian, jakie zaszły w ich organizmach na skutek tego zabiegu - zwiększonego ryzyka nadwagi i otyłości oraz
powstania chorób im towarzyszących. Zalecane dawkowanie produktu i zapewnienie zwierzęciu aktywności
fizycznej gwarantuje utrzymanie jego masy ciała na stałym poziomie. Substancje zakwaszające mocz – chlorek
amonu oraz L-metioniny – zapobiegają tworzeniu się kryształów i kamieni moczowych, na powstawanie których
koty sterylizowane są szczególnie narażone.
Pokarm zawiera:
dużą ilość mięsa i produktów pochodzenia
zwierzęcego, mięso wołowe bogate w żelazo warunkujące prawidłowy metabolizm, białko o bardzo wysokiej
strawności i jakości biologicznej. Dzięki obecności różnych rodzajów mięsa w składzie (wołowina, kurczak,
wieprzowina), karma zachowuje prawidłowy profil aminokwasów egzogennych, L-karnitynę, pozwalającą na
zwiększenie wykorzystania składników energetycznych i podwyższającą tempo przemiany materii,
fruktooligosacharydy o właściwościach prebiotycznych i stymulujących procesy trawienne, nasiona babki
płesznik (psyllium) – będącej źródłem błonnika, o działaniu regulującym przemianę materii, taurynę (dodatek
800mg/kg karmy) – niezbędny aminokwas umożliwiający trawienie tłuszczu (uczestniczący w wytwarzaniu
żółci), gwarantujący m.in. prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz mięśni
szkieletowych i wykazujący również właściwości przeciwutleniające.
Nie zawiera:
zbóż, glutenu,
mleka, konserwantów, sztucznych barwników, syntetycznych aromatów, polepszaczy smaku.
Gwarancja:
niezmiennego składu surowcowego zapewniającego wysoką jakość pokarmu, wysokiej
strawności białka – na poziomie 90-95%, pokrycia zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze.
Skład: wołowina 26% (płuca, mięso 10%, wątroba, serca), kurczak 25% (żołądki, wątroba, mięso, serca), rosół,
wieprzowina 4% (żołądki), substancje mineralne, skrobia grochowa, fruktooligosacharydy, nasiona babki
płesznik.
Dodatki: Dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C (kwas askorbinowy) –
1050 mg, Witamina E – 95 mg, Cynk (chelat cynkowy wodzianu glicyny, tlenek cynku) – 13 mg, Miedź (siarczan
miedzi, pięciowodny) – 2 mg, Mangan (siarczan manganu, jednowodny) – 0,5 mg, Jod (jodan wapnia, bezwodny)
– 0,4 mg, Tauryna – 800 mg, L-karnityna – 800 mg. Substancje zakwaszające mocz/kg: chlorek amonu – 0,2 g,
DL-metionina – 4000 mg.
Składniki analityczne:
białko 10%
tłuszcz surowy 3,5%
popiół surowy 1,5%
włókno surowe 2%
wilgotność 82%
fosfor 0,18%
wapń 0,2%
Dawkowanie:
Masa kota Saszetki na dzień
3 kg 3
4 kg 4
5 kg 4,5
6 kg 5
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