Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Medium Puppy karma sucha
dla szczeniąt, od 2 do 12 miesiąca, ras średnich 4kg
marka: Royal Canin

cena: 95.00 zł

Royal Canin Medium Puppy karma sucha dla szczeniąt ras średnich 11kg-25kg, od 2 do 12 miesiąca
Szczenięta od 2. do 12. miesiąca życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt psów ras
średnich (11 - 25 kg).
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGO
Zapewnienie prawidłowego
przebiegu trawienia i równowagi flory bakteryjnej, dzięki zawartości wysoko strawnych białek (L.I.P),
prebiotyków i probiotyków (FOS i MOS), które zapobiegają powstawaniu biegunek.
WYSOKA
KONCENTRACJA ENERGII
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania energetycznego szczeniąt podczas
intensywnego okresu wzrostu.
WSPIERANIE MINERALIZACJI SZKIELETU
Zapewnienie
prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu, dzięki precyzyjnym proporcjom wapnia do fosforu.
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwijaniu się naturalnych sił odpornościowych
u szczeniąt, dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy oraz
mannooligosacharydów (MOS).
SKŁAD suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, izolat
białka roślinnego*, pulpa buraczana, gluten kukurydziany, ryż, mąka pszenna, hydrolizat białka zwierzęcego,
pszenica, mąka kukurydziana, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, drożdże i ich części, fruktooligosacharydy
(0,34%), hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z drożdży (źródło beta-glukanów),
wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo
wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 16000 UI, Witamina D3:
1000 UI, Witamina E: 520 mg, E1 (Żelazo): 45 mg, E2 (Jod): 4,5 mg, E4 (Miedź): 14 mg, E5 (Mangan): 59 mg,
E6 (Cynk): 123 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g Dodatki sensoryczne: Wyciąg z jukki: 125 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI
ANALITYCZNE Białko surowe: 32% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 7,7% - Włókno surowe:
1,8%
DAWKOWANIE
Masa ciała dorosłego psa 11 kg
14 kg
18 kg 22 kg 25 kg
Wiek Dzienna porcja
2 miesiąc 155 g 184 g 217 g 237 g 244 g
3 miesiąc
182 g 216 g 259 g 288 g 300 g
4 miesiąc 194 g 232 g 279 g 311 g 325 g
5
miesiąc 197 g 236 g 285 g 324 g 347 g
6 miesiąc 196 g 236 g 285 g 332 g 366 g
8 miesiąc 159 g 204 g 247 g 298 g 330 g
10 miesiąc 141 g 169 g 205 g 239 g
264 g
12 miesiąc Medium Adult 202 g 235 g 260 g
13 miesiąc Medium Adult 258
g
Dostępne opakowania: 1 kg, 4 kg, 15 kg Słowa kluczowe: szczeniaka, szczeniaczka, pieska
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