Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Applaws Cat Kitten Chicken 2kg
marka: Applaws
towar obecnie niedostępny

Applaws – Pierwsza na świecie naturalna sucha karma dla kotów zawierająca 80% mięsa!
Applaws sucha
karma dla kotów jest unikalną w swojej formule kompletną dietą, symulującą naturalny pokarm jakim odżywiają
się koty na wolności. Koty są mięsożerne i ich system trawienny jest nastawiony na mięso. Sucha karma Applaws
zawiera wysoką ilość białka zwierzęcego bez dużego poziomu węglowodanów i dodatków zbożowych
występujących w innych karmach. Karma Applaws jest dzięki temu hipoalergiczna, bo nie zawiera typowych
alergenów, jak soja, pszenica, kukurydza, czy innych zbóż. Zawiera zestaw antyutleniaczy, jak selen, naturalny
tokoferol (witamina E), olej rozmarynowy. Naturalne kwasy Omega 3 i 6 wspomagają kondycję sierści. Wyciąg z
żurawiny udrażnia drogi moczowe oraz wspomaga system trawienny. Naturalne prebiotyki wspomagają rozwój
bakterii potrzebnych organizmowi do właściwej pracy układu trawiennego. Pokarm zawiera formułę
odkłaczającą. Sucha Karma Applaws ma wręcz idealne proporcje zawartości wapnia i fosforu, spełniając w 100%
zalecenia i limity organizacji FEDIAF.
Applaws Sucha Karma dla Kociąt jest unikalną w swojej formule
kompletną dietą, symulującą naturalny pokarm jakim odżywiają się koty.
Jest wzbogacona o naturalne
ekstrakty EHA i DPA z oleju z łososia. EHA działa na rozwój mózgu. Podobnie DPA wspomaga rozwój mózgu i
systemu nerwowego.
Skład: Mączka z suszonego mięsa kurczaka 62%, świeżo mielone mięso drobiowe
17%, ziemniaki, drożdże piwne, wysłodki buraczane, sos drobiowy 1%, olej łososiowy jako źródło Omega 3,
EHA i DPA witaminy i minerały, suszone jaja, włókno celulozowe pochodzenia roślinnego 0,03%, chlorek sodu,
węglan wapnia, wodorost, żurawina, DL-metionina, chlorek potasu, wyciąg z juki, wyciąg cytrusowy, wyciąg z
rozmarynu.
Dodatki dietetyczne na kg: Dodatki odżywcze: Witamina A (octan retinolu) 27 850 j.m/kg,
witamina D3 (cholekalcyferol) 1 200 j.m/kg, witamina E (octan alfa-tokoferolu) 615 j.m/kg; Pierwiastki śladowe:
selen z selenianu sodu 0,13 mg/kg, jod z bezwodnego jodanu wapnia 1,5 mg/kg, żelazo z jednowodnego siarczanu
żelaza 80 mg/kg, miedź z pięciowodnego siarczanu miedzi 48 mg/kg, mangan (jako monohydrat siarczanu
manganu) 38 mg/kg, cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 135 mg/kg. Dodatki technologiczne: E1705
Enterococcus faecium cernelle 68 (SF68; NCIMB 10415) 1000000000 CFU/kg jako pomoc w tworzeniu,
utrzymaniu i odtwarzaniu naturalnej flory jelitowej u kotów, naturalny przeciwutleniacz: mieszany tokoferol.
Analiza: Białko 38%, Surowe oleje i tłuszcze 20%, Błonnik 2,1%, Surowy popiół 10,5%, Omega 6:3,8%,
Omega 3:0,8%, Wapń 2,3%, Fosfor 1,5%, Tauryna 2 000 mg/kg. Bez dodatku sztucznych barwników, przypraw
lub konserwantów.
Dawkowanie: Zalecana porcja dzienna jest podana w przybliżeniu, ponieważ
wymagania zależą od wieku, wielkości i poziomu aktywności, a także od tego, czy podawany jest również mokry
pokarm. Dodawaj po kilka krokiecików dziennie, stopniowo zastępując starą dietę pokarmem Applaws przez co
najmniej 10 dni. Każdy smakowity krokiecik może ważyć trochę więcej niż typowy, dlatego należy zachować
umiar, aby nie przekarmić kota. Jeśli kot dostaje również mokry pokarm, to trzeba zmniejszyć porcje suchej
karmy, aby zapobiec tyciu. Pamiętaj o zapewnieniu ciągłego dostępu do świeżej wody.
Wiek kocięcia
(miesiące)
Dzienna porcja (g)
0 - 4 20 - 55
4 - 6 55 - 70
6 - 8 70 - 75
814 75 - 85
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