Dane aktualne na dzień: 26-01-2022 06:53

Link do produktu: https://sklep.psiesmaki.com/olivers-chicken-adult-classic-small-4-kg-sucha-karma-dla-doroslych-psow-rasmalych-i-miniaturowych-p-19.html

OLIVERS CHICKEN ADULT CLASSIC
SMALL 4 kg - sucha karma dla
dorosłych psów ras małych i
miniaturowych
Cena

99,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLI 1024

Kod producenta

OLI 1024

PKWiU

10.92.10.0

Producent

OLIVERS

Opis produktu
OLIVERS ADULT CHICKEN CLASSIC
Pełnoporcjowa karma z kurczakiem dla dorosłych psów

OLIVERS ADULT CHICKEN CLASSIC jest kompletną i zbilansowaną dietą wysokiej jakości dla psów. Cechuje ją wysoka
zawartość mięsa z kurczaka oraz kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w odpowiednich i zbilansowanych ilościach.
OLIVERS ADULT CHICKEN CLASSIC jest opracowana zgodnie z wysokimi standardami jakości stawianymi karmom klasy
superpremium i zawiera właściwą ilość wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których psy potrzebują każdego
dnia. OLIVERS ADULT CHICKEN CLASSIC jest wzbogacona o dodatkowe skłądniki, które są korzystne dla zdrowia psa i wchodzą
w skład OLIVERS TRIPLE FIBERPLAN, OLIVERS FLEX-C, OLIVERS OMEGA-3 BOOST, OLIVERS DIGESTION BOOST i OLIVERS AURA
BOOST.
OLIVERS ADULT CHICKEN CLASSIC wyprodukowano z najwyższej jakości składników, bez dodatków sztucznych barwników,
aromatów i konserwantów.
Nagła zmiana rodzaju karmy może mieć, lecz nie musi, niekorzystny wpływ na procesy zachodzące w układzie pokarmowym
psa. Rekomendujemy zatem przyzwyczajenie psa do nowej diety przez 3-7 dni mieszając nową z dotychczas stosowaną
karmą. Zaczynamy od małych ilości procentowych nowej karmy, by w okresie przejściowym stopniowo zwiększać jej
zawartość w codziennej porcji. Należy stosować się do dotychczasowego czasu karmienia i pamiętać, że zalecenia żywieniowe
mają charakter orientacyjny. Właściwa wielkość porcji jest uzależniona m.in. od rasy psa, jego aktywności, płci,
Pies zawsze powinien mieć dostęp do miski ze świeżą wodą.
Karmę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.
Skład: Suszone kurczak, indyk i kaczka (łącznie min. 18%, z czego: 83% kurczak, 12% indyk, 5% kaczka), sorgo, ryż, płatki
owsiane, świeży kurczak i indyk (łącznie min. 10%, z czego 60% kurczaka, 40% indyka), groszek1, tłuszcz drobiowy, suszona
pulpa buraczana1, białko ziemniaczane, siemię lniane, olej z łososia4, chlorek sodu, suszone drożdże2, pietruszka3, por,
marchewka3, pomidor3, borówka brusznica3, cykoria1,2, jagoda3, glukozamina5, chondroityna5, kwiat nagietka3, wyciąg z juki
Schidigera2.
1

program OLIVERS Triple Fiber Plan
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2

program OLIVERS Digestion Boost

3

program OLIVERS Aura Boost

4

program OLIVERS Omega-3 Boost

5

program OLIVERS Flex-C

Składniki analityczne: białko: 27%, tłuszcze: 15%, włókno surowe: 3%, popiół surowy: 8%, wapń: 1,2%, fosfor: 0,9%, NNKT
Omega 3: 0,92%, NNKT Omega 6: 2,46%.
Dodatki dietetyczne na kg: Witamina A: 12.000 IU, Witamina D3: 1.200 IU, Witamina E: 150 mg, miedź (jako pentawodzian
siarczanu miedzi,): 10 mg, cynk (jako tlenek cynku): 70 mg, cynk (hydrat chelatu cynku z aminokwasem) 45 mg, jod (jako
jodek wapnia, bezwodny): 2 mg, selen (jako selenian sodu): 0,2 mg, L-karnityna: 50 mg.
Wartość energetyczna: 375 kcal/100 g.
Okres trwałości: Wyprodukowano 18 miesięcy przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
Naturalny antyoksydant: α - tokoferol.
Dostępna w opakowaniach 12 kg - krokiet M i L i 4 kg - krokiet S
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