Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Kitten karma sucha dla kociąt
od 4 do 12 miesiąca życia 2kg
marka: Royal Canin

cena: 88.00 zł

Royal Canin Kitten karma sucha dla kociąt od 4 do 12 miesiąca życia
Kocięta od 4 do 12 miesiąca życia
Pełnoporcjowa zbilansowana karma dla kociąt w drugim etapie wzrostu (do 12 miesiąca życia)
IDEALNA
MASA CIAŁA
Zmniejszenie ryzyka nadwagi, dzięki ograniczonej zawartości tłuszczy (12%),
umiarkowanemu poziomowi energii oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm lipidów.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów
obronnych organizmu kocięcia poprzez kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E,
C, luteina, tauryna).
ZRÓWNOWAŻONY WZROST I PRAWIDŁOWA MASA CIAŁA
Harmonijny
rozwój szkieletu i prawidłowej masy ciała dzięki optymalnemu poziomowi tłuszczów i białek. Precyzyjna dawka
wapnia i fosforu zapewnia prawidłowy przebieg mineralizacji kośćca
SKŁAD suszone białko drobiowe,
ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego,
włókno roślinne, pulpa buraczana, drożdże i ich części, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, łuski i nasiona
psyllium (0,5%), fruktooligosacharydy (0,38%), wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z
aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką
przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 20500 UI, Witamina D3:
800 UI, Witamina E: 600 mg, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6
(Cynk): 154 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pocho- dzenia osadowego: 10 g Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 36% - Oleje i tłuszcze
surowe: 18% - Popiół surowy: 7,8% - Włókno surowe: 2,3% - Wapń: 1,2%.
DAWKOWANIE
Wiek
kocięcia Masa ciała kocięcia (tylko sucha karma) (sucha karma + 1 opakowanie BABYCAT Instinctive)
1 - 2 miesiąc 0.35 - 0.6 kg 30 g 7 g
2 - 3 miesiąc 0.8 - 1.2 kg 50 g 27 g
3-4
miesiąc 1.4 - 2.1 kg 60 g 37 g
(tylko sucha karma) (sucha karma + 1 saszetka of
KITTEN Instinctive)
4 - 6 miesiąc 1.8 - 2.8 kg 65 g 46 g
6 - 9 miesiąc 2.4 - 3.9 kg 70 g
51 g
9 -12 miesiąc 2.9 - 5 kg 70 g 51 g
Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10
kg Słowa kluczowe: kociaka, małego kotka
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