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TUNDRA z indykiem dla szczeniąt
wszystkich ras, 750 g
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TUN 16104

Kod producenta

TUN 16104

Producent

TUNDRA

Opis produktu
TUNDRA z indykiem dla szczeniąt wszystkich ras, 750 g

Pełnoporcjowa karma dla szczeniąt wszystkich ras.
Przy tworzeniu linii produktów TUNDRA bardzo dbaliśmy o to, by oferowana przez nas dieta była możliwie najbliższa naturalnie komponowanej
diecie psowatych żyjących na wolności.
TUNDRA dba o dobre samopoczucie, kondycję i zdrowie Twojego psa. Kompozycja diet TUNDRA nie zawiera węglowodanów, które podnoszą
indeks glikemiczny we krwi . Przyjmowany pokarm wchłania się powoli, nie powodując nagłego wzrostu glukozy i nadmiernego wyrzutu insuliny.
Pokarmy z niskim indeksem glikemicznym chronią przed otyłością, cukrzycą oraz dłużej zapewniają poczucie sytości. Podając karmy TUNDRA
świadomie chronisz swojego psa zapewniając mu mięsny, zdrowy posiłek.

Cechy charakterystyczne karmy Białko: 34,0% Tłuszcze: 19,0%, zboża 0%, ryż 0%, ziemniaki 0% i gluten 0%

Skład: świeży indyk (16,5%), suszony kurczak (16,5%), groszek, suszony łosoś (9,5%), całe suszone jaja (7,5%), świeża kaczka (7%), tłuszcz z
kurczaka (6,5%), białko grochu, ciecierzyca, groch łuskany, soczewica, tapioka, rosół z indyka (3%), olej z łososia (3%) siemię lniane, węglan
wapnia, chlorek sodu, marchew, jabłka, bataty, jagody, żurawina, korzeń cykorii, chlorek choliny, liście pietruszki, liście mięty, liście zielonej
herbaty, chlorek potasu, juka Schidigera, wyciąg z rozmarynu.

Dodatki żywieniowe/ kg: Witamina A 13.000 IE, Witamina D3 1.450 IE, Witamina E 165 IE, Niacyna 42 mg, Witamina C (kwas askorbowy) 20
mg, Kwas pantotenowy 16 mg, Witamina B1 (mononitrat tiaminy) 6 mg, Witamina (ryboflawina) 9 mg, Betakaroten 8 mg, Witamin B6
(hydrochlorek pirydoksyny) 5 mg, kwas foliowy 1,5 mg, Biotyna 0,5 mg, Witamina B12 0,01 mg, Cynk (tlenek cynku) 170 mg, Miedź (siarczan
miedzi) 12 mg, Mangan (tlenek manganu) 15 mg, Jod (jodek wapnia) 1,5 mg, Selen 0,3 mg, Glukozamina 400 mg, siarczan chondroityny 100 mg

Dodatki technologiczne: mieszane tokoferole (źródło witaminy E), mannanoligosacharydy

Analiza składu: Białko 34%, Tłuszcze 19%, Włókno 3%, Wilgotność 10%, Popiół 7%, Wapń 1,5%, Fosfor 0,8%, Omega-3 0,7%, Omega-6 2,5%

Energia metaboliczna: 4 050 Kcal/kg

Zalecenia żywieniowe:
1 - 2,5 kg:
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2,5 - 5 kg:

5 - 10 kg:

10 - 15 kg:

15 - 25 kg:

25 - 35 kg

4-12 tygodnie:
12 - 24 tygodni:
24 - 36 tygodni:
36 - 52 tygodni:
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480 - 550 g
420 - 610 g
360 - 500 g

Pies powinien mieć zapewniony stały dostęp do wody. Powyższe zalecenia mają charakter orientacyjny. Zawsze należy dostosować ilość
podawanego pokarmu do wieku, rasy, płci oraz rodzaju aktywności psa. Należy stale monitorować masę ciała psa by nie dopuścić do
przekarmienia.
Po każdym otwarciu – należy dokładnie zamknąć worek . Przechowywać karmę w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu
Okres przydatności do spożycia: data podana na opakowaniu.
Numer serii produkcyjnej: podany na opakowaniu.
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