Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Maine Coon Adult karma
sucha dla kotów dorosłych rasy maine coon
PROMOCJA 12kg (10+2kg)
marka: Royal Canin
towar obecnie niedostępny

Royal Canin Maine Coon Adult karma sucha dla kotów dorosłych rasy maine coon
Koty powyżej 15. miesiąca
życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych kotów rasy maine coon.
OCHRONA
SERCA
Wspieranie prawidłowej pracy mięśnia sercowego, dzięki optymalnej zawartości tauryny i kwasów
tłuszczowych EPA-DHA.
ZDROWE KOŚCI I STAWY
Receptura karmy sprzyja mocnym kościom oraz
ochronie struktur stawowych, dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega 3.
ZDROWA SKÓRA I
LŚNIĄCA SIERŚĆ
Wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skórnej oraz poprawa wybarwienia, połysku i
jakości włosa dzięki działaniu kwasów tłuszczowych, aminokwasów oraz witamin.
OCHRONA UKŁADU
MOCZOWEGO
Wspieranie prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
SPECJALNIE
OPRACOWANY KROKIET
Unikalny kształt krokieta “Emerald 10”, dostosowany do wielkości szczęk
kotów rasy maine coon, zachęca do rozgryzania karmy i poprawia higienę jamy ustnej.
SKŁAD suszone
białko drobiowe, ryż, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, izolat białka roślinnego*, włókno
roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, łuski i nasiona
psyllium, drożdże i ich części, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z
ogórecznika, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), 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: 30500 UI, Witamina D3:
800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Cynk): 154 mg, E8
(Selen): 0,08 mg, Tauryna: 2,58 g - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g Dodatki sensoryczne: Wyciąg z herbaty (źródło polifenoli): 0,6 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 31% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 7,4% Włókno surowe: 5% Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe Omega 6: 48,7 g - Kwasy tłuszczowe Omega 3: 10,1 g
w tym kwasy EPA/DHA: 3,5 g.
DAWKOWANIE
Zapotrzebowanie energetyczne Niskie
Umiarkowane Wysokie
Kondycja Nadwaga Prawidłowa Niedowaga
Masa ciała kota
3 kg - 42 g 50 g
4 kg - 52 g 62 g
5 kg 48 g 60 g 73 g
6 kg 55 g 69 g 83 g
7 kg 61 g 77 g 92 g
8 kg 68 g 85 g 9 kg 73 g
92 g 10 kg 79 g - Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
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