Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Dolina Noteci Premium Kot Junior Bogata
w indyka puszka 185g
marka: Dolina Noteci

cena: 4.79 zł

Karma pełnoporcjowa dla kociąt wszystkich ras od 3 miesiąca życia bogata w indyka Indyk słynie z
właściwości dietetycznych - jest lekkostrawny i niskokaloryczny, a przy tym sycący i bogaty w białko – z tych
powodów stanowi doskonały pokarm dla kociąt i młodych kotów w okresie intensywnego wzrostu. Ta
bezzbożowa karma dla kotów bogata w indyka jest źródłem cynku i witamin z grupy B, dbających o zdrowie
skóry i kondycję sierści. Olej z łososia dostarcza kwasów tłuszczowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju
układu nerwowego kociąt, zaś drożdże, fruktooligosacharydy i nasiona babki płesznik ułatwiają pracę układu
pokarmowego. Takie wsparcie jest szczególnie istotne w newralgicznym okresie adaptowania się do pokarmów
innych niż mleko. Nasza karma ma wilgotną konsystencję, za którą kociaki szaleją!
Karma zawiera:
dużą
ilość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, odpowiednio zbilansowane witaminy i minerały, taurynę –
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Karma nie zawiera:
zbóż, konserwantów,
sztucznych aromatów, polepszaczy smaku.
Karma jest:
utrwalona w procesie sterylizacji,
niskoprzetworzona, inspirowana posiłkami przygotowywanymi w domu - ma prosty skład, dostępna także w
czterech smakach dla kotów dorosłych.
Skład: indyk 27% (wątroba, żołądki, filet 5%, serca), rosół,
wołowina 18% (płuca, wątroba), kurczak 10 % (żołądki, skórki), wieprzowina 10% (żołądki), substancje
mineralne, olej z łososia 0,5%, drożdże piwne suszone, fruktooligosacharydy, nasiona babki płesznik.
Dodatki: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C (kwas askorbinowy) – 550 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.
Składniki analityczne:
białko 11%
tłuszcz surowy 7%
popiół surowy 1,5%
włókno surowe 1%
wilgotność 78%
fosfor 0,25%
wapń 0,3%
Dawkowanie:
Masa kota Dzienna porcja
1 - 1,5 kg 185 - 270 g
1,5 - 2,5 kg 220 310 g
2,5 - 4,5 kg 250 - 370 g
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