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Link do produktu: https://sklep.psiesmaki.com/olivers-hairball-senior-z-kurczakiem-4-kg-bezzbozowa-karma-dla-kotowdoroslych-ilub-starszych-sterylizowanych-dlugowlosych-p-475.html

OLIVERS HAIRBALL/ SENIOR z
kurczakiem 4 kg - bezzbożowa
karma dla kotów dorosłych
i/lub starszych,
sterylizowanych,
długowłosych
Cena

114,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLI 2084

Kod producenta

OLI 2084

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
OLIVERS STERILIZED CAT LIGHT HAIRBALL GRAIN FREE - 4 kg
Pełnoporcjowa bezzbożowa karma dla dorosłych sterylizowanych/kastrowanych kotów oraz dla dorosłych kotów ze
skłonnością do nadwagi.
Skład: Świeży kurczak (20%), skrobia ziemniaczana, białko drobiowe (suszone, 10%), proteiny z ziemniaka , białko wieprzowe
(suszone), suszony groszek1, mąka ziemniaczana, suszona pulpa buraczana (usunięto cukier)1, hydrolizowane proteiny,
włókna celulozowe, mączka z wątróbki, tłuszcz drobiowy, siemię lniane, węglan wapnia, proszek z cykorii (FOS)1,2, olej rybny4,
wyciąg z drożdży (MOS)2, suszone jagody3, suszone borówki3, yucca2
1

receptura OLIVERS Triple Fiber Plan

2

receptura OLIVERS Digestion Boost (FOS, MOS, Yucca)

3

receptura OLIVERS Aura Boost

4 receptura

OLIVERS Omega-3 Boost

Analiza składu: Białko: 34.0%, Tłuszcze: 11.0%, Włókno: 5.5%, Popiół: 5.9%, Wapń: 0.9%, Fosfor 0.8%, Omega 3: 0.42%,
Omega 6: 1.2%.
Dodatki dietetyczne/ kg: Witamina A 17 000 IU, Witamina D3 1 500 IU, Witamina E 150 mg, Miedź (jako pięciowodny
siarczan miedzi) 10 mg, Cynk (jako tlenek cynku) 30 mg, Cynk (jako aminokwasowy uwodniony chelat) 40 mg, Jod (jako jodek
wapnia, bezwodny) 2 mg, Selen (jako selenin sodu) 0.2 mg, Taurina 1 300 mg.
Dodatki technologiczne: antyoksydanty pochodzące z naturalnych źródeł - wyciągi bogate w tokoferole
Energia: 355kcal/100g
Zalecenia żywieniowe:
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masa ciała

porcja (g/dzień)

porcja(g/dzień)

(kg)
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redukcja masy ciała
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50
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85
90
90

Po zmianie domu, w czasie adaptacji zalecamy by kot był karmiony dotychczasową karmą – nową karmę możesz zacząć
wprowadzać po ok. 7 dniach stopniowo mieszając nową karmę z dotychczas stosowaną. Stopniowa zmiana powinna trwać ok.
1-2 tygodnie.
Pamiętaj, by kot miał zawsze dostęp do miski ze świeżą wodą.
Karmę należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Data przydatności podana jest na opakowaniu
Dostępne w op. 8 kg, 4 kg i 2 kg
Odwiedź stronę OLIVERS Petfood PL
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