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Purina Darling karma dla psa
wołowina warzywa 10kg
Cena

45,00 zł

Numer katalogowy

12286097

Producent

Nestle

Opis produktu
Darling sucha karma z wołowiną i dodatkiem
wyselekcjonowanych warzyw 10kg

Darling z wołowiną i dodatkiem wyselekcjonowanych
Warzyw to kompletna i zbilansowana sucha karma dla dorosłych
psów, opracowana przez ekspertów do spraw żywienia
Purina. Pokarm Darling zawiera witaminy oraz składniki
mineralne ważne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu dorosłego psa. Starannie wyselekcjonowane
składniki karmy Darling sprawiają, że każdy posiłek
Twojego psa będzie wyjątkowo smaczny. Pokarm opracowany
przez ekspertów do spraw żywienia Purina zawiera
składniki mineralne i witaminy potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu Twojego psa. Zbilansowana i
kompletna sucha karma Darling została stworzona ze
starannie wyselekcjonowanych składników, dzięki czemu
ma wspaniały smak.

Zawiera składniki mineralne i witaminy, by dostarczyć
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Twojemu psu ważnych składników odżywczych
Wspaniały smak, dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom
Starannie wyselekcjonowane składniki zapewniają
wspaniały smak każdego posiłku.
Skład produktu:
zboża mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (8%*)
produkty pochodzenia roślinnego (suszona pulpa
buraczana 2,5%) oleje i tłuszcze roślinne ekstrakty
białkowe składniki mineralne i warzywa (0,08% suszonych
warzyw, co odpowiada 0,5% warzyw) *odpowiada 16%
nawodnionego mięsa i produktów pochodzenia
zwierzęcego, w tym min. 4% wołowiny
Składniki analityczne
Białko: 17,0% Oleje i tłuszcze surowe: 7,0% Popiół surowy:
8,0% Włókno surowe: 3,0%
Dodatki dietetyczne :
IU/kg: Wit. A: 9510 Wit. D3: 640 mg/kg: Fe (E1): 97 I (E2)
2,4 Cu (E4): 28 Mn (E5): 13 Zn (E6): 315 Se (E8): 0,34 Z
barwnikami, przeciwutleniaczami

Wielkość psa (kg) | Zalecana dzienna porcja (g) 1-5 | 35115 5-10 | 115-195 10-25 | 195-390 25-45 | 390-600 45-70 |
600-840

Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do czystej, świeżej wody
do picia. Zalecane dziennie ilości karmy powinny być
dostosowywane w zależności od warunków pogodowych,
poziomu aktywności zwierzęcia i jego kondycji fizycznej.
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Opakowanie: 10kg
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