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Royal Canin Mini Exigent
karma sucha dla psów
dorosłych, ras małych,
wybrednych 3kg
Cena brutto

86,13 zł

Cena netto

79,75 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

MO-16432

Kod producenta

16432

Opis produktu
Royal Canin Mini Exigent karma sucha dla psów dorosłych i starszych ras małych do 10 kg, od 10 miesiąca

Psy o wybrednym apetycie
Psy dorosłe ras małych (od 1 do 10 kg) - powyżej 10 miesiąca zycia - psy wybredne

NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
PIĘKNA SIERŚĆ
HIGIENA JAMY USTNEJ
Psy ras małych nierzadko bywają wybredne. Karma MINI Exigent zaspokaja apetyt nawet najbardziej wybrednych psów, dzięki unikalnemu
krokietowi w kształcie poduszki, składającego się z dwóch elementów - delikatnej chrupiącej skorupki i miękkiego wypełnienia. Zawiera także
odpowiednio wyselekcjonowane naturalne substancje aromatyczne.
Skóra i sierść odzwierciedla stan zdrowia psa. Prawidłowe funkcjonowanie skóry i zdrowy wygląd włosa wymagają dostarczenia niezbędnych
składników pokarmowych. Karma MINI Exigent sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści, dzięki niezbędnym kwasom tłuszczowym omega 6.
Psy ras małych mają tendencję do odkładania się kamienia nazębnego. Karma MINI Exigent sprzyja ograniczeniu powstawania kamienia
nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.

SKŁAD
suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, ryż, izolat białka roślinnego*, parzona mąka pszenna, mąka kukurydziana, hydrolizat białka
zwierzęcego, włókno roślinne, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika.

DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 50 mg,
E6 (Cynk): 150 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 4,7% - Włókno surowe: 2,6% - Na 1 kg karmy: Trifosforan pentasodu: 3,5 g Kwasy tłuszczowe Omega 6: 33,2 g. SPOSÓB UŻYCIA: patrz tabela. Najlepiej wykorzystać przed: patrz data ważności. Data ważności, numer
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partii i numer rejestracyjny zakładu znajdują się z tyłu opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. *L.I.P.: białko
wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.

DAWKOWANIE:
Masa ciała
psa

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

8 kg

9 kg

10 kg

Brak ruchu

38 g

51 g

63 g

75 g

86 g

96 g

106 g

116 g

126 g

Ruch < 1
h/ dzień

43 g

59 g

73 g

86 g

99 g

111 g

123 g

134 g

145 g

Ruch > 1
h/ dzień

49 g

67 g

83 g

98 g

113 g

126 g

140 g

153 g

165 g

Dostępne opakowania: 800 g, 1 kg, 2 kg, 3kg, 4 kg
Słowa kluczowe: niejadka
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