
KURCZAK Z KACZKĄ - BEZZBOŻOWA

Składniki analityczne:
Białko surowe % 11,9
Zawartość tłuszczu % 5,6
Włókno surowe % 0,4
Popiół surowy % 2,0
Wapń % 0,27
Fosfor % 0,22
Wilgotność % 79,0
Energia metaboliczna* MJ / kg 4,1
Energia metaboliczna* kcal / kg 974

Dodatki odżywcze na kg:
Witamina A I.E. ** 
Witamina D3 I.E. 200
Witamina E mg 20
Tauryna mg 1.500
Cynk (siarczan cynku, monohydrat) mg 25
Mangan (siarczan manganu, monohydrat) mg 1,40
Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) mg 1,00
Jod (jodek wapnia) mg 0,75
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filet

Mokre karmy JOSERA Filet to soczyste mięsne i rybne kawałki, zatopione w pysznym bulionie.
Receptury bogate w cenne witaminy i minerały, z dużą zawartością dobrej jakości mięsa  
i smakowitych podrobów przypadną do gustu nawet najbardziej wybrednym kocim smakoszom.

› Specjalna kompozycja składników pozwala utrzymać pH moczu na właściwym
poziomie (6,0 - 6,5), co przeciwdziała kamicy nerkowej

› Duży wybór smaków i urozmaicone receptury trafią w gusta każdego kota

› Optymalne receptury dla zdrowia i dobrego samopoczucia Twojego kota

› Do zastosowania zarówno jako karma pełnoporcjowa lub uzupełnienie karmienia karmą suchą

› Wysokiej jakości duże kawałki mięs to prawdziwa rozkosz dla kociego podniebienia

Czy ucztowanie może być grzechem? Prawdziwi smakosze 
rozpieszczani są pysznymi filetami.

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. 
Skład: filet z kurczaka 40%, bulion z kurczaka 39%, serca z kaczki 10%, wątróbka z kurczaka, tłuszcz z kurczaka, minerały.
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Bezzbożowa

 JA, WYMAGAJĄCY?
ZGADNIJ PO KIM TO MAM!

DE 03452000213

KOTY DOROSŁE

Dostępna w saszetce o wadze 70 g.

Dzienna rekomendowana
dawka żywieniowa /
Waga 4 kg

** Naturalne składniki dodane w karmie zaspokajają  
     zapotrzebowanie kotów na dany składnik.

* Opracowano zgodnie z EN 16967


