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TUNDRA KITTEN z kurczakiem
i łososiem - sucha karma bez
zbóż dla kociąt, 1,45 kg
Cena

51,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TUN 17204

Kod producenta

TUN 17204

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
TUNDRA KITTEN
Pełnoporcjowa karma dla kociąt z kurczakiem i łososiem, bez zbóż, z niskim indeksem glikemicznym
Skład: Drób 63,5% (w tym 33% świeżego kurczaka, 23,50% suszonego mięsa drobiowego, 7% tłuszczu drobiowego), groszek
22,65 %, łosoś 6,5 % (w tym 5% suszonego łososia, 1,5% olej z łososia) bataty 5%, siemię lniane 0,5 %, drożdże 0,5%, węglan
wapnia 0,2 %, babka płesznik, jabłka, marchew, szpinak, żurawina, algi brunatne, mięta, pietruszka, rozmaryn, liście
pokrzywy, rumianek , szałwia, kolendra, liść mniszka lekarskiego, korzeń lukrecji) FOS 0,1%, juka Schidigera 0,1%, chlorek
sodu, tauryna 0,05%
Analiza składu: Białko 40%, Tłuszcze 19%, Popiół 7,5%, włókno 2%, wilgotność 8%, wapń 1,25%, fosfor 1,10% , magnez
0,08%, potas 0,60% , Omega 3 0,80%
Dodatki żywieniowe na kg: witamina A 18 000i.E, witamina D 1500i.E, witamina E 180 mg, Tauryna 2000 mg, miedź jako
pięciowodzian 8 mg, cynk jako tlenek cynku 100 mg, mangan jako tlenek manganu 10 mg, jod jako bezwodny jodek wapnia
0,4 mg.
Zalecenia żywieniowe dla rosnących kotów
Wielkość porcji/dzień
Masa ciała kota
1-3
4-6 miesięcy
7-12
miesiące
miesięcy
0,5 kg
35 g
1,0 kg
55 g
1,5 kg
70 g
60 g
2 kg
85 g
75 g
60 g
3 kg
95 g
80 g
4 kg
110 g
95 g
6 kg
120 g

Kot powinien mieć stały dostęp do świeżej wody pitnej.
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Wielkość porcji dziennej podana jest orientacyjnie. Należy ją dopasować do rasy, wieku, płci oraz rodzaju aktywności każdego
kota.
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Produkt dostępny w opakowaniach 6,8 kg, 1,45 kg i 272 g.
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