Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Boxer Adult karma sucha dla
psów dorosłych rasy bokser 12kg
marka: Royal Canin

cena: 210.00 zł

Royal Canin Boxer Adult sucha dla psów dorosłych rasy bokser, od 15 miesiąca
powyżej 15. miesiąca życia
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów rasy bokser.
SILNE MIĘŚNIE
Odpowiedni poziom białka (26%) zapewnia utrzymanie masy mięśniowej, a wysoka zawartość L-karnityny
ułatwia mięśniom efektywne wykorzystanie energii i spalanie rezerw tłuszczowych.
WSPOMAGANIE
PRAWIDŁOWEJ PRACY SERCA
Receptura karmy dla boksera sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu
serca i wspomaga optymalną kurczliwość mięśnia sercowego. Karma wzbogacona w taurynę oraz kwasy
tłuszczowe EPA-DHA.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: brachycefaliczna budowa
Dostosowanie krokieta do brachycefalicznej budowy. Ułatwienie chwytania krokieta i zachęcenie psa do żucia
karmy.
ZACHOWANIE WITALNOŚCI Zachowanie witalności, dzięki opatentowanemu kompleksowi
współdziałających przeciwutleniaczy, wpływających na ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników.
SKŁAD ryż, tłuszcze zwierzęce, suszone białko drobiowe, kukurydza, izolat białka roślinnego*, suszone
białko wieprzowe, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, włókno roślinne, pulpa buraczana, olej sojowy,
olej rybny, suszone pomidory, olej koprowy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat
skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), wyciągi z zielonej herbaty i
winogron (źródło polifenoli), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze
względu na bardzo wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A:
27400 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 50 mg, E2 (Jod): 5 mg, E4 (Miedź): 7 mg, E5 (Mangan): 66 mg,
E6 (Cynk): 197 mg, E8 (Selen): 0,11 mg, L-karnityna: 830 mg, Tauryna: 2,3 g - Konserwanty Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 26% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% Popiół surowy: 6,3% - Włókno surowe: 2,5% - Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3,4 g/kg.
DAWKOWANIE
Masa ciała psa
Aktywność Niska
Aktywność Umiarkowana
Aktywność
Wysoka
24 kg 256 g 336 g 390 g
25 kg 264 g 347 g 402 g
26 kg 271 g
357 g 414 g
27 kg 279 g 367 g 426 g
28 kg 287 g 378 g 438 g
29 kg
295 g 388 g 450 g
30 kg 302 g 398 g 461 g
31 kg 310 g 408 g 473 g
32
kg 317 g 417 g 484 g
33 kg 325 g 427 g 496 g
34 kg 332 g 437 g 507 g
35 kg 339 g 446 g 518 g
36 kg 347 g 456 g 529 g
37 kg 354 g 465 g 540 g
38 kg 361 g 475 g 551 g
Dostępne opakowania: 12 kg
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