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TUNDRA z reniferem, pstrągiem i
wołowiną dla psów wszystkich ras i
na każdym etapie rozwoju, 11,38 kg
Cena

364,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TUN 16170

Kod producenta

TUN 16170

PKWiU

10.92.10.0

Producent

TUNDRA

Opis produktu
TUNDRA z reniferem, pstrągiem i wołowiną dla psów wszystkich ras i na każdym etapie rozwoju, 11,38 kg
Pełnoporcjowa karma dla psów wszystkich ras i na każdym etapie wzrostu.

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: 32,0% Tłuszcze 19,0%, zboża 0%, ryż 0%, ziemniaki 0% i gluten 0%

TUNDRA Z RENIFEREM, PSTRĄGIEM i WOŁOWINĄ to wyjątkowa kompozycja trzech delikatnych i wysokowartościowych rodzajów mięsa.
65% białka w karmie pochodzi z mięsa renifera, wołowiny i pstrąga, 35% białka pochodzi z warzyw i owoców. Ciemne mięso renifera w
połączeniu z delikatnym, świeżym pstrągiem to wyjątkowe połączenie białka, wysoka przyswajalność oraz smaczny posiłek dla Twojego
ulubieńca. Świeży pstrąg to źródło bogate w kwasy omega, troszczące się o zdrową skórę oraz błyszczącą sierść. Zgodnie ze światowymi
wymaganiami, TUNDRA Z RENIFEREM, PSTRĄGIEM i WOŁOWINĄ spełnia wymagania żywienia psów na każdym etapie rozwoju. Przy tego rodzaju
stosowanej karmy nie podajemy dodatkowych witamin czy suplementów.
Skład: świeży pstrąg 30%, suszone mięso z renifera 14%, groszek, skrobia groszku, tłuszcz z kurczaka 10%, suszona wołowina 4%, siemię
lniane 2,5%, wątróbka drobiowa 2%, pulpa z buraków (bez cukru), drożdże, sproszkowane algi (0,3%), FOS (0,2%), MOS (0,2%), juka Schidigera
(0,03%), suszone jabłka, owoc granatu, owoc dzikiej róży, ( Rosa Canina L.R Pendulina L.) glukozamina 80 mg/kg, siarczan chondroityny ( 40
mg/kg)
Dodatki dietetyczne/kg: Witamina A 20 500 IU, Witamina D3 1400 I.U. Witamina E 190 mg, Miedź 15 mg, Żelazo 30 mg, Mangan 60 mg, Cynk
67 mg, jod 3,7 mg, selen 0,15 mg
Analiza składu: Białko 30%, Tłuszcze 19%, Popiół 9,3 , Włókno 3,2%, Wilgotność 8%
Energia metaboliczna: 3 910 Kcal/kg

Zalecenie żywieniowe:
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Masa ciała dorosłego
psa
Zalecana porcja
karmy dziennie

4 - 8 kg

8 - 12 kg

12 - 16 kg

16 - 20 kg

20 - 25 kg

25 - 30 kg

85 - 135 g,

135 -175 g

175 - 215 g

215 - 250 g

250 - 285 g

285 - 325 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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