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Link do produktu: https://sklep.psiesmaki.com/ambrosia-kurczakwarzywa-sucha-karma-bez-zboz-dla-psow-doroslych-12-kgp-757.html

AMBROSIA Kurczak&Warzywa sucha karma bez zbóż, dla psów
dorosłych 12 kg
Cena

229,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

U/ACH12

Kod producenta

U/ACH12

PKWiU

10.92.10.0

Producent

AMBROSIA

Opis produktu
KARMA BEZZBOŻOWA Z MIĘSEM KURCZAKA I WARZYWAMI
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów - wszystkich ras
Receptura karmy jest odpowiednia dla dorosłych psów wszystkich ras. Jest to karma holistyczna, hipoalergiczna. Krokiet jest średniej wielkości. Jest bogata w tłuszcze
Omega-3 i Omega-6 oraz przeciwutleniacze i łączy suszonego kurczaka z wybranymi owocami i warzywami. Składniki karmy są najwyższej jakości – Human Grade.
Wysoki poziom glukozaminy i chondroityny jest odpowiedni dla dorosłych psów i pomaga w utrzymaniu zdrowia stawów.
Skład: Suszony kurczak (32%), suszone płatki ziemniaczane, tłuszcz z kurczaka (14%), zielony groszek, groch łuskany, tłuszcz zwierzęcy (14%), hydrolizowane białko
zwierzęce (8%), siemię lniane, wysłodki buraczane suszone, minerały, suszone drożdże piwne, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), olej z łososia, ekstrakt
drożdżowy (naturalne źródło MOS i beta – glukanów), suszone brokuły, suszony szpinak, suszone pomidory, suszona żurawina, suszone jagody, chlorowodorek
glukozaminy ( 100 mg/kg), siarczan chondroityny (100 mg/kg), ekstrakt roślinny (Rosemarinus sp, Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp, Eugenia sp).
Energia metaboliczna: 4.037kcal/kg.
Składniki analityczne: Białko surowe :30% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Kwasy tłuszczowe Omega 3: 0,7% - Kwasy tłuszczowe Omega 6: 2,9% - Popiół
nierozpuszczalny: 7% - Włókno surowe: 2,5% - Wilgotność: 9% - Ca (wapń): 1,4% - P (fosfor): 1%.
Dodatki żywieniowe na kilogram: Witamina A 14.000 IU, Witamina D3 1.000 IU
Instrukcje prawidłowego stosowania: Produkt należy podawać na sucho. Pies powinien zawsze mieć dostęp do świeżej wody. Przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu. Najlepiej zużyć przed upływem terminu ważności.
Termin ważności: 18 miesięcy od daty produkcji.
Opakowanie 12kg.
Informacje o pozostałych produktach Ambrosia znajdziesz na stronie http://ambrosiapetfood.pl/
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