Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Maxi Puppy karma sucha dla
szczeniąt, od 2 do 15 miesiąca życia, ras dużych
15kg
marka: Royal Canin

cena: 245.00 zł

Royal Canin Maxi Puppy karma sucha dla szczeniąt ras dużych 26kg-44kg, do 15 miesiąca
Szczenięta do 15.
miesiąca życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt psów ras dużych (od 26 do 44
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.
OPTYMALNA KONCENTRACJA ENERGII
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania energetycznego szczeniąt podczas długiego okresu wzrostu.
ROZWÓJ KOŚCI I STAWÓW
Zapewnienie prawidłowego przebiegu mineralizacji szkieletu, dzięki
precyzyjnemu zbilansowaniu energii oraz składników mineralnych (w szczególności 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, ryż, suszone białko wołowe i
wieprzowe, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, mąka pszenna,
izolat białka roślinnego, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, gluten kukurydziany, olej sojowy, olej
rybny, fruktooligosacharydy (0,34%), łuski i nasiona psyllium, hydrolizowane drożdże (źródło
mannooligosacharydów), wyciąg z drożdży (źródło beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło
luteiny), hydrolizat skorupiaków *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 17500 UI, Witamina D3: 1100 UI, Witamina E:
530 mg, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 131 mg, E8
(Selen): 0,06 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki sensoryczne:
Wyciąg z jukki: 125 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe:
30% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 7,6% - Włókno surowe: 2,9%
DAWKOWANIE
Masa ciała dorosłego psa 26 kg
30 kg
35 kg
40 kg
44 kg
Wiek Dzienna porcja
2 miesiąc 268 g 277 g 289 g 301 g 311 g
3 miesiąc 330 g
348 g 369 g 391 g
408 g
4 miesiąc 358 g 379 g 404 g 430 g 450 g
5 miesiąc 385 g 418 g 459 g
501 g 534 g
6 miesiąc 409 g 455 g 511 g 564 g 606 g
8 miesiąc 379 g 424 g
476 g 531 g 603 g
10 miesiąc 322 g 360 g 406 g 463 g 526 g
12 miesiąc 291 g
325 g 367 g 407 g 438 g
14 miesiąc 289 g 322 g 362 g 400 g 431 g
15 miesiąc
289 g 322 g 362 g 400 g 431 g
16 miesiąc Maxi Adult
Dostępne opakowania: 1
kg, 4 kg, 15 kg Słowa kluczowe: szczeniaka, szczeniaczka, pieska
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