
 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Chappi karma dla psa z wołowiną i drobiem Dry 9 kg
 

Cena: 115,91 PLN

Opis słownikowy

Producent MARS

Opis produktu
 

Chappi z wołowiną drobiem i warzywami Karma pełnoporcjowa 9 kg

Składniki
zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w
tym 4% wołowiny w czerwonych granulkach, 4% drobiu w brązowych granulkach), oleje
i tłuszcze, substancje mineralne, warzywa (w tym 4% marchewki w pomarańczowej
granulce, 4% groszku w zielonej granulce)

Wartości odżywcze
Składniki analityczne

(%):
białko:

zawartość tłuszczu:

materia nieorganiczna:
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włókno surowe:

wapń:

fosfor:

Przeciwutleniacze / Barwniki
Dodatki dietetyczne:

Witamina A:

Witamina D3:

Witamina E:

Siarczan miedzi pięciowodny:

Siarczan manganu jednowodny:
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Jodek potasu:

Selenin sodu:

Siarczan cynku jednowodny:

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Marka
Chappi

Cechy
z ponad 30 składników odżywczych

Marka standaryzowana
Marka: Chappi

Adres firmy
Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew

Opis produktu
Karma sucha Chappi jest kompletnym i zbilansowanym pokarmem, który sprawi, że
Twój pies będzie dobrze odżywiony, szczęśliwy i pełny życia. Receptura Chappi ma
także pyszny smak, który psy uwielbiają! Karma sucha Chappi to nowa mieszanka
mięsnych i warzywnych granulek, które zawierają ponad 30 składników odżywczych, w
tym białko, witaminy i minerały pochodzące ze starannie wyselekcjonowanych
składników najwyższej jakości. Przygotowane przy współpracy z naszymi dietetykami i
lekarzami weterynarii z Waltham. www.waltham.com
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Pozostałe informacje
332 kcal/100 g

Company Name
Mars Polska sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób karmienia: Zalecamy podawać zwierzęciu karmę suchą Chappi oraz karmę
mokrą Chappi. Należy dostosować ilość karmy do poziomu aktywności, rasy i wieku
psa. Zmieniając dietę zwierzęcia, uwzględnij okres przejściowy. Aby uzyskać informacje
jak karmić psa, odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod numer naszej
infolinii. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody. Przed
skorzystaniem z tabeli, upewnij się, że twój pies jest zdrowy i w dobrej kondycji.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
9

Jednostka (tekst opisowy)
kg

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Kilogramów

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 9

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 586
Wymagana szerokość na półce: 388
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Wymagana głębokość na półce: 188

Waga
Waga brutto: 9147

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 586
Szerokość: 388
Głębokość: 188

Adres producenta
Mars Polska sp. z o.o. Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew

Adres zwrotny
Mars Polska sp. z o.o. Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew 0-801 10 63 63

Telefon/Fax kontaktowy
801106363

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi
uduszeniem.

Języki na opakowaniu
czeski, węgierski, polski, słowacki, inne

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Karma pełnoporcjowa
Wariant: z wołowiną drobiem i warzywami
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