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SZCZENIAK, JUNIOR ~ Chill
Dog karma dla psa z
KURCZAKIEM, INDYKIEM i
ŁOSOSIEM 6kg
Cena

145,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GFP6

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
RABAT !! Ta pyszna karma może być Twoja za jedyne 129,05 zł !! Wystarczy, że założysz konto
a otrzymasz stały 11% rabat na wszystkie karmy Chill Dog.
Twój Pupil będzie Ci wdzięczny ;-)

To jest pyszne !!

Karma dla szczeniąt oraz juniorów wszystkich ras
Bezzbożowa, Hipoalergiczna sucha karma CHILL DOG dla szczeniąt i juniorów wszystkich ras z kurczakiem, indykiem,
łososiem, batatami i marchewką wyprodukowana w Wielkiej Brytanii.
Karma o ponadprzeciętnym składzie. Smaczna i pełnowartościowa.
Wysoka zawartość kurczaka, indyka i łososia w ilości łacznie aż 60% jest idealnym żródłem białka, bogatym w
witaminy, aminokawasy i minerały
Suplement Omega-3 to bardzo ważny składnik dla prawidlowego rozwoju narządu wzroku oraz procesów
poznawczych
Kompleks wspierający stawy przyczynia się do zdrowego rozwoju stawów u szczeniąt , wspomagając prawidłowy
metabolizm chrząstki stawowej.
Wolne od zbóż karmy zalecane dla psów z brakiem tolerancji lub nadwrażliwością na zboża. W karmie tej zboża
zastąpiono batatami i ziemniakami, które są bogatym żródłem skrobi, włókien i przeciwutleniaczy.
Świeżo przygotowane proteiny żródłem wysoce przyswajalnego białka, pozyskiwanego w sposób etyczny.
Układ pokarmowy w świetnej kondycji dzięki probiotykom MOS i FOS, które chronią prawidłową florę bakteryjną
jelit, ułatwiając tym samym trawienie.
Naturalnie konserwowana wolna od sztucznych barwników i konserwantów. Karma konserwowana wyciągiem z
rozmarynu.
Idealna karma dla suk ciężarnych i do odchowu szczeniąt.
Organizm szczeniąt potrzebuje białka na odpowiednio wysokim poziomie, co warunkuje ich prawidłowy wzrost i rozwój w tym
jakże ważnym okresie życia. Zapotrzebowanie na białko u szczenięcia jest zwykle wyższe niż u dorosłego psa, ponieważ jest
to najszybsza faza rozwoju.
Skład: Kurczak, indyk i łosoś 60% ( w tym świeżo przygotowany kurczak 20%, suszony kurczak 14%, świeżo przygotowany
indyk 7%, świeżo przygotowany łosoś 7%, suszony indyk 7%, suszony łosoś 3%, bulion z kurczaka 2%), bataty (22%),
ziemniaki, siemię lniane, suplement Omega-3, pulpa buraczana, minerały, marchew (0,2%), groszek (0,07%) glukozamina
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(170mg/kg), metylosulfonylometan ( 170mg/kg), siarczan chondroityny ( 125mg/kg), bulion warzywny, nukleotydy,
fruktooligosacharydy (FOS 96mg/kg), mannanooligosacharydy (MOS 24mg/kg)
Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 2,5 %, popiół surowy 7%.
Zalecenia żywieniowe: Przewidywana waga2-6miesięcy
dorosłego psa
1-4kg
70-100g
5-10kg
160-200g
11-25kg
240-280g
26-35kg
340-380g
36-45kg
420-460g
Pamiętaj, aby Twój pies miał stały dostęp do świeżej wody
Wielkość granulatu 8mm x 8,5mm
Opakowanie 6kg
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6-9miesiecy

9-12miesięcy

12-15miesięcy

100-70g
200-180g
280-280g
380-400g
460-480g

70g - dorosły
180g-dorosły
280-250g
400-370g
480-450g

dorosły
dorosły
dorosły
370-340g
450-420g

