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Active Adult 15kgx2 (kurczak i
ryż)
Cena

365,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Producent: Proformance
ACTIVE ADULT
(26% białka, 18% tłuszczu)
Kompletny, naturalny pokarm dla aktywnych lub trzymanych na dworzu dorosłych psów.
ProformanceActive Adult formuła jest naukowo opracowana tak aby pozwalała twojemu psu zachować świetną formę na
długie lata - jest produkowana z bezpiecznych naturalnych składników. Nasze kurczęta spełniają wymogi obowiązujące dla
ludzkiej żywności, są hodowane bez dodatku antybiotykówlub hormonów. Nasze zboża są wolne od herbicydów, jarzyny są
zawsze świeże. Nie używamy sztucznych konserwantów, barwników oraz sztucznych aromatów w żadnej z formuł
PROFormance.
•
•
•
•

Produkowana bez pszenicy, soi, kukurydzy i produktów ubocznych kukurydzy;
Zrównoważony poziom Omega 3 i 6 kwasy tłuszczowe, w celu utrzymania zdrowej skóry i sierści;
Naturalne prebiotyki , probiotyki i enzymy trawienne zapewniają zdrowe funkcjonowanie jelit;
Naturalne antyoksydanty w celu utrzymania zdrowego układu odpornościowego.

Składniki:
kurczak(> 25%), świeżego łososia (> 15%), pełnoziarnisty ryż brązowy (> 13%), płatki owsiane, jęczmień, sorgo, tłuszcz z
kurczaka (konserwowany mieszaniną tokoferoli), naturalny aromat z kurczaka, siemię lniane, buraków masy (bez cukru),
suszone jaja, drożdże piwne, minerały, witaminy, glukozamina DL-metionina, prebiotyk FOS (korzeń cykorii), prebiotyków
mannanoligosacharydy (MOS), lucerna, groch, kelp, yucca shidigera, naturalnych przeciwutleniaczy, Dimetylosulfon (MSM ), Lkarnityna, siarczan chondroityny, beta-karoten.
Średnia analiza:
Białko26%, tłuszcz 18%, włókno 3,5%, wilgotność 8,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.Na kg: witamina A 15.000 jm, witamina C 33
mg, witamina D3 900 IU, witamina E (alfa-tokoferol) 200 IU, miedź (jako chelat miedziowo-aminokwasowy) 20,0 mg, Lkarnityna 65 mg, beta-karoten 2,0 mg,linolowy (Omega 6) 3.6, linolenowy (Omega 3) 0,6, 370 gramów energii metabolicznej
Kcal/100. Zawiera przeciwutleniacz dozwolony przez UE: tokoferole.

Dawkowanie:
Waga psa (kg)Gramów dziennie
1-530-105
5-15105-240
15-25240-350
25-35350-450
35-45450-540
45 +540 +

Omega-Pro® Skin & Coat Conditioning System
Pro-Nexus® Joint & Cartilage System
Digesti-ProTM Intestinal Health System
Oxi-ProTM Natural Immune System Boost
Vita-Pro® Vitamin Delivery System
Pamiętajcie, aby pies miał przez cały czas do dyspozycji czystą wodę!
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