Dane aktualne na dzień: 07-12-2019 14:39

Link do produktu: https://sklep.psiesmaki.com/olivers-kitten-grain-free-karma-dla-kociat-i-kotek-karmiacych-bez-zboz-8-kgp-406.html

OLIVERS KITTEN GRAIN FREE karma dla kociąt i kotek
karmiących, bez zbóż 8 kg
Cena

209,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLI 2078

Kod producenta

OLI 2078

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
OLIVERS KITTEN CARE GRAIN FREE
Kompletna karma dla kociąt i kotek karmiących
Karma OLIVERS KITTEN CARE GF to pełnoporcjowa, doskonale zbilansowana karma sucha polecana kociętom oraz kotkom
ciężarnym i karmiącym. W okresie odchowywania kociąt podajemy kotce karmę do woli pamiętając o stałym dostępie do
wody. Starsze kocięta karmimy wg. wytycznych, które sa jedynie wskazówkami -należy dopasować ilość podawanej karmy do
trybu życia, aktywności, kondycji ogólnej kota.
Dla bardzo młodych kociąt karma powinna zostać namoczona przed podaniem. Nie zjedzoną porcję usuń po godzinie. Po
zmianie domu, w czasie adaptacji zalecamy by kocię było karmione dotychczasową karmą – nową karmę możesz zacząć
wprowadzać po ok. 7 dniach stopniowo mieszajac nową karmę z dotychczas stosowaną. Stopniowa zmiana powinna trwać ok.
1-2 tygodnie.
Karmę należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
SKŁAD:
Świeży kurczak (20%), mąka ziemniaczana, proteiny z kurczaka (suszone, 15%), proteiny wieprzowe (suszone), tłuszcz
drobiowy, proteiny z ziemniaka, suszony groszek1, suszona pulpa buraczana (usunięto cukier)1, hydrolizowane proteiny,
mączka z wątróbki , siemię lniane, węglan wapnia, olej z ryb4, sproszkowana cykoria (FOS) 1,2, wyciąg z drożdży (MOS) 2, siara
(0,3%), suszone jagody3, suszona żurawina3, sproszkowana jukka Schidigera2
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: 37.0%, Tłuszcze 18.0%, Włókno: 2.0%, Popiół: 6.6%, Wapń: 1.25%, Fosfor 1.0%, Omega 3: 0.56%,
Omega 6: 2.6%.
Dodatki żywieniowe/ kg: Witamina A 17 000 IU, Witamina D3 1 500 IU, Witamina E 150 mg, Miedź (jako siarczan miedzi,
pentahydrat) 10 mg, Cynk (tlenek cynku) 30 mg, Cynk (jako chelat aminokwasowy) 40 mg, Jod (jako bezwodny jodek wapnia)
2 mg, Selen 0.2 mg, Tauryna 1 300 mg.
Dodatki technologiczne: antyoksydanty (tokoferol pochodzący z naturalnych składników)
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Energia: 406 kcal/100g
Data produkcji :18 miesięcy przed datą podaną na opakowaniu.
Odwiedź stronę OLIVERS Petfood PL
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