Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Medium Adult karma sucha
dla psów dorosłych, ras średnich 4kg
marka: Royal Canin

cena: 84.00 zł

Royal Canin Medium Adult karma sucha dla psów dorosłych ras średnich 11kg-25kg, od 1 do 7 roku
od 1. do
7. roku życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów ras średnich (od 11 do 25 kg).
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA LŚNIĄCA
SIERŚĆ NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu
psa, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz
mannooligosacharydów (MOS). Wsparcie procesu trawienia, dzięki zawartości wysokiej jakości białka oraz
odpowiedniej proporcji włókna pokarmowego. Receptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści,
dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe EPA-DHA. Zaspokojenie nawet najbardziej wybrednego apetytu,
dzięki unikalnej kombinacji naturalnych substancji aromatycznych.
SKŁAD suszone białko
drobiowe, kukurydza, mąka kukurydziana, mąka pszenna, tłuszcze zwierzęce, suszone białko wołowe i
wieprzowe*, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy,
drożdże, wyciąg z drożdży (MOS) *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką
przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 12500 UI, Witamina D3:
800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 13 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 134 mg, E8
(Selen): 0,01 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 25% Oleje i tłuszcze surowe: 14% - Popiół surowy: 5,8% - Włókno surowe: 1,5%, EPA/DHA 3,1 g/kg
DAWKOWANIE
Waga psa Niska aktywność Normalna aktywność Wysoka aktywność
11 kg 149 g 173 g 197 g
12 kg 160 g 185 g 210 g
14 kg 179 g 207 g 236 g
16 kg 198 g 229 g 260 g
18 kg 216 g 250 g 285 g
20 kg 234 g 271 g
308 g
22 kg 251 g 291 g 331 g
24 kg 268 g 311 g 353 g
25 kg 277 g
320 g 364 g
Dostępne opakowania: 4 kg, 10 kg, 15 kg
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