Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Labrador Retriever Sterilised
Adult karma sucha dla dorosłych, sterylizowanych
labradorów 12kg
marka: Royal Canin

cena: 225.00 zł

Royal Canin Labrador Retriever Sterilised karma sucha dla sterylizowanych psów dorosłych rasy labrador
retriever
psy powyżej 15. miesiąca życia, sterylizowane Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie
psów sterylizowanych rasy labrador retriever.
ZAPEWNIENIE UCZUCIA SYTOŚCI
Receptura karmy
sprzyja wzmocnieniu uczucia sytości po posiłku i utrzymaniu idealnej masy ciała, dzięki zwiększonemu
poziomowi białek, ograniczonej zawartości tłuszczy oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm
lipidów.
ZDROWA SKÓRA I PIĘKNA SIERŚĆ
Wzmocnienie bariery skórnej oraz sprzyjanie lśniącej
sierści, dzięki optymalnemu poziomowi kwasów tłuszczowych EPA-DHA i dodatku oleju z ogórecznika.
OCHRONA KOŚCI I STAWÓW
Sprzyjanie mocnym kościom i zdrowym stawom, dzięki zawartości kwasów
tłuszczowych EPA-DHA.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET
Dopasowana tekstura i kształt
krokietów sprzyja zmniejszeniu tempa spożywania posiłku.
SKŁAD suszone białko drobiowe, kukurydza,
ryż, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, tłuszcze
zwierzęce, pulpa buraczana, drożdże i ich części, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy,
łuski i nasiona psyllium, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), olej z ogórecznika (0,1%), wyciąg z
aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). *L.I.P. białko
wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki
dietetyczne: Witamina A: 31000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 48 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 4
mg, E5 (Mangan): 33 mg, E6 (Cynk): 136 mg, E8 (Selen): 0,15 mg, L-karnityna: 200 mg - Dodatki
technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki sensoryczne: Wyciąg z her- baty (źródło
polifenoli): 150 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe:
30,0% - Oleje i tłuszcze surowe: 11,0% - Popiół surowy: 6,5% - Włókno surowe: 6,7% - EPA/DHA: 4,1 g/kg.
DAWKOWANIE
Masa ciała psa (kg) Aktowyność
Niska
Umiarkowana Wysoka
25 kg 269 g 319 g 370 g
26 kg 277 g 329 g 381 g
27 kg 285 g 338 g
392 g
28 kg 293 g 348 g 403 g
29 kg 301 g 357 g 413 g
30 kg 308 g
366 g 424 g
31 kg 316 g 375 g 435 g
32 kg 324 g 384 g 445 g
33 kg
331 g 393 g 455 g
34 kg 339 g 402 g 466 g
35 kg 346 g 411 g 476 g
36
kg 354 g 420 g 486 g
37 kg 361 g 429 g 496 g
38 kg 368 g 437 g 506 g
39 kg 375 g 446 g 516 g
40 kg 383 g 454 g 526 g
Dostępne opakowania: 12
kg Słowa kluczowe: labradora, labladora, laradora, kastrowanych, kastrata
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