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OLIVERS FISH ADULT GRAIN FREE sucha karma z łososiem dla
dorosłych psów, bez zbóż, 12 kg
krokiet M
Cena

319,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLI 1098

Kod producenta

OLI 1098

PKWiU

10.92.10.0

Producent

OLIVERS

Opis produktu
OLIVERS ADULT FISH GRAIN FREE (bezglutenowa)
Pełnoporcjowa karma bezzbożowa z łososiem dla dorosłych psów
OLIVERS ADULT FISH GRAIN FREE to kompletną i zbilansowaną dietą wysokiej jakości dla dorosłych psów, opartą na
recepturze wolnej od ziaren zbóż, w której ryba jest jedynym źródłem zwierzęcech protein. OLIVERS ADULT FISH GRAIN FREE
cechuje wysoka zawartość ryby, rybiego oleju oraz kwasów tłuszczowych omega-3, jak również glukozaminy i chondroityny.
Ta dieta zawiera więcej kwasów tłuszczowych omega-3 niż kwasów tłuszczowych omega-6, co spełnia wymagania stawiane
diecie dla psów z problemami stawowymi. OLIVERS ADULT FISH GRAIN FREE może być również właściwą dietą dla psów
nietolerujących innych zwykle wykorzystywanych źródeł protein zwierzęcych lub psów nietolerujących glutenu. OLIVERS
ADULT FISH GRAIN FREE jest opracowana zgodnie z wysokimi, skandynawskimi, standardami jakości i zawiera właściwą ilość
wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których psy potrzebują na co dzień. Jak wszystkie karmy OLIVERS ta również
została wzbogacona o: OLIVERS TRIPLE FIBERPLAN, OLIVERS FLEX-C, OLIVERS OMEGA-3 BOOST, OLIVERS DIGESTION BOOST i
OLIVERS AURA BOOST. OLIVERS ADULT FISH GRAIN FREE wyprodukowany z najwyższej jakości składników, bez dodatków
sztucznych barwników, aromatów i konserwantów.
Nagła zmiana rodzaju karmy może mieć, ale 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 pamiętając, że zalecenia dotyczące
wielkości porcji dziennej mają charakter orientacyjny. Właściwa wielkość porcji jest uzależniona od rasy psa, jego aktywności,
wieku, itp. Proszę pamiętać, że pies powinien mieć zawsze dostęp do świeżej wody. Karmę należy przechowywać w
zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.
Skład: mrożony łosoś (19%), suszona ryba (18.5%), płatki ziemniaczane, suszony groszek1, suszone bataty, suszona pulpa
buraczana1 , olej z ryb4, siemię lniane, skrobia ziemniaczana, białko z grochu, hydrolizowane białko, fosforan wapnia, drożdże
piwowarskie2, cykoria1,2, glukozamina5, siarczan chondroityny5, por, marchewka3 , pomidory3, borówki3 jagody3 , wyciąg z
nagietka3, Yukka Schidigera2,
1

program OLIVERS Triple Fiber Plan

2

program OLIVERS Digestion Boost

3

program OLIVERS Aura Boost
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4

program OLIVERS Omega-3 Boost

5

program OLIVERS Flex-C

Składniki analityczne: białko: 26%, olej i tłuszcze: 15%, włókno surowe: 3%, popiół surowy: 7,5% wapń 1,3%, fosfor: 1%,
NNKT Omega 3:2,04%, NNKT Omega 6: 1,58%.
Dodatki dietetyczne na kg: Witamina A: 12 000IU, Witamina D3: 1200IU, Witamina E: 150 mg, miedź (jako pentawodzian
siarczanu miedzi,): 10 mg, cynk ( jako tlenek cynku) 70 mg, cynk (jako uwodniony chelat aminokwasowy) 45 mg; jod (jako
jodek wapnia, bezwodny):2 mg, selen selenian sodu: 0,2 mg
Wartość energetyczna: 380 kcal/100g.
Okres trwałości: Wyprodukowano 18 miesięcy przed upływem daty ważności podanej na opakowaniu.
Naturalny antyoksydant: tokoferole
Dostępna w opakowaniach 4 kg i 12 kg
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