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OLIVERS CHICKEN PUPPY
GRAIN FREE - sucha karma dla
szczeniąt ras małych i
średnich, 12 kg krokiet S
Cena

219,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLI 1118

Kod producenta

OLI 1118

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
OLIVERS START GRAIN FREE (bezglutenowa)
Pełnoporcjowa karma bezzbożowa z kurczakiem, dla szczeniąt małych i średnich ras oraz suk szczennych i karmiących.
OLIVERS START GRAIN FREE jest kompletną i zbilansowaną wysokojakościową dietą dla szczeniąt małych i średnich ras, jak
również dla ciężarnych i karmiących suk, opartą na bezglutenowej recepturze. OLIVERS START GRAIN FREE jest opracowana
zgodnie z wysokimi standardami jakości OLIVERS i zawiera właściwą ilość wszystkich niezbędnych składników odżywczych,
których szczenięta potrzebują na co dzień w czasie najintensywniejszego wzrostu i rozwoju. OLIVERS START GRAIN FREE jest
wzbogacona dodatkowymi składnikami odżywczymi i wzbogacona opracowanymi przez OLIVERS programami: OLIVERS TRIPLE
FIBERPLAN, OLIVERS FLEX-C, OLIVERS OMEGA-3 BOOST, OLIVERS DIGESTION BOOST i OLIVERS AURA BOOST.
OLIVERS START GRAIN FREE jest wyprodukowana z najwyższej jakości składników, bez dodatków sztucznych barwników,
aromatów i konserwantów
Karma dla bardzo małych szczeniąt powinna być namoczona przed podaniem. Namoczoną i niezjedzoną karmę należy
wyrzucić po upływie jednej godziny. Przynosząc do domu szczenię od hodowcy, zaleca się kontynuowanie podawania karmy
do której szczenię jest już przyzwyczajone. Następnie, wprowadzając nową karmę należy ją stopniowo dodawać do
dotychczasowej przez 5-7 dni. Zalecenia odnośnie wielkości porcji są jedynie wskazówką. Należy pamiętać, że pies powinien
mieć zawsze dostęp do świeżej wody. Karmę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i
chłodnym miejscu.
Szczenięta ras o masie dorosłego zwierzęcia mniejszej niż 15 kg: użyj OLIVERS START do momentu ukończenia 12 miesiąca
życia
Szczenięta ras o masie dorosłego zwierzęcia 15-25 kg: użyj OLIVERS START do wieku 3-4 miesięcy - następnie kontynuuj z
OLIVERS LARGE BREED START do czasu ukończenia 12 miesiąca życia
Skład: Suszone kurczak, indyk i kaczka (łącznie min. 18%, z czego: 83% kurczak, 12% indyk, 5% kaczka), mąka
ziemniaczana, płatki ziemniaczane, świeży kurczak i indyk (łącznie min 10 %, z czego 60% z kurczaka, indyka 40%), tłuszcz
drobiowy, groszek1, białko grochu, białko ziemniaczane, suszona pulpa buraczana1, siemię lniane, hydrolizat białkowy, olej z
łososia4, suszone drożdże2, chlorek sodu, por, marchewka3, pomidor3, borówka brusznica3, cykoria1,2, jagoda3, glukozamina5,
chondroityna5, kwiat nagietka3, pietruszka3, wyciąg z juki Schidigera2.
1

program OLIVERS Triple Fiber Plan

2

program OLIVERS Digestion Boost
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3

program OLIVERS Aura Boost

4

program OLIVERS Omega-3 Boost

5

program OLIVERS Flex-C

Składniki analityczne: białko: 30%, tłuszcze: 17%, włókno surowe: 2,5%, popiół surowy: 6,1% wapń 1,3%, fosfor: 0,9%,
NNKT Omega 3: 0,67%, NNKT Omega 6: 2,59%.
Dodatki dietetyczne na kg: Witamina A: 12.000IU, Witamina D3: 1.200IU, 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: 395 kcal/100g.
Okres trwałości: Wyprodukowano 18 miesięcy przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
Naturalny antyoksydant: α - tokoferol
Karma dostępna jest w opakowaniach 4 kg i 12 kg
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