Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin British Shorthair Adult karma
sucha dla kotów dorosłych rasy brytyjski
krótkowłosy 10kg + Kubek Termiczny
marka: Royal Canin

cena: 273.00 zł

Royal Canin British Shorthair Adult karma sucha dla kotów dorosłych rasy brytyjski krótkowłosy
Pełnoporcjowa zbilansowana karma dla kotów - Dla dorosłych kotów rasy brytyjski krótkowłosy - Powyżej 12
miesiąca życia
OPTYMALNE NAPIĘCIE MIĘŚNI I OCHRONA STAWÓW
Receptura karmy sprzyja
utrzymaniu masy mięśniowej oraz ochronie struktur stawowych, dzięki optymalnemu poziomowi białka (34%)
oraz wysokiej zawartości L-karnityny, chondroityny, glukozaminy i kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA-DHA).
HIGIENA JAMY USTNEJ
Odpowiedni kształt, rozmiar i tekstura krokieta ogranicza powstawanie
kamienia nazębnego.
OCHRONA SERCA
Wspomaganie prawidłowej pracy mięśnia sercowego, dzięki
optymalnej zawartości tauryny i kwasów tłuszczowych EPA-DHA.
OCHRONA UKŁADU
MOCZOWEGO
Wspieranie prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
SPECJALNIE
OPRACOWANY KROKIET
Unikalny kształt krokieta “Amethyst 12”, dostosowany specjalnie do wielkości
szczęk kotów rasy brytyjski krótkowłosy w celu ułatwienia chwytania i rozgryzania karmy.
SKŁAD
suszone białko drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany,
włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa z cykorii, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, drożdże i
ich części, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika,
hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat
chrząstki (źródło chondroityny). *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką
przyswajalność
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 31000 UI, Witamina D3:
800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Cynk): 154 mg, E8
(Selen): 0,08 mg, L-karnityna: 200 mg, Tauryna: 2,6 g - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia
osadowego: 10 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe 34%,
oleje i tłuszcze surowe 19%, popiół surowy 6,8%, włókno surowe 5,3%, EPA i DHA 3,5 g/kg.
DAWKOWANIE
Zapotrzebowanie energetyczne: Niskie Umiarkowane Wysokie
Kondycja: Nadwaga Prawidłowa Niedowaga
Masa ciała kota
3 kg - 42 g
51 g
4 kg 41 g 52 g 62 g
5 kg 49 g 61 g 73 g
6 kg 55 g 69 g 7 kg 62 g 77 g 8 kg 68 g - Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Słowa kluczowe: karma sucha dla brytyjczyka
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