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Karma dla psa z drobiem Reno Dry 10 kg
 

Cena: 47,02 PLN

Opis słownikowy

Producent PARTNER IN PET

Opis produktu
 

Reno Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów z drobiem 10 kg

Składniki
zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(4% drobiu), oleje i tłuszcze, substancje mineralne

Wartości odżywcze
Składniki analityczne:

białko

zawartość tłuszczu
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popiół surowy

włókno surowe

Dodatki dietetyczne

witamina A

witamina D3

witamina E

siarczan miedzi, pentahydrat

siarczan żelazawy, monohydrat

bezwodny jodan wapnia

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

tlenek manganawy

siarczan cynku, monohydrat

selenian sodu

Produkt zawiera przeciwutleniacze, barwniki i konserwanty.
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Pełnoporcjowa karma z drobiem dla dorosłych psów

Marka
Reno

Marka standaryzowana
Marka: Reno

Adres firmy
ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa

O marce
Reno to międzynarodowa marka oferująca pełnoporcjowe karmy suche i mokre,
zarówno dla psów, jak i kotów. Oprócz standardowych puszek i karm suchych, portfolio
Reno obejmuje także saszetki, pasztety oraz bentonitowy żwirek dla kota. Karma Reno
zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do zapewnienia dobrej kondycji
Twojego pupila, a zarazem dostępna jest w rozsądnej cenie.

Nazwa firmy
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Propozycja karmienia: Karmę należy podawać suchą lub zwilżoną woda, ewentualnie
bulionem. Dzienna porcja pokarmu ma charakter orientacyjny, indywidualne dzienne
zapotrzebowanie Twojego psa powinno być dostosowane do jego wieku, stanu
zdrowia, aktywności i pory roku. Niektóre psy potrzebują więcej czasu na
przyzwyczajenie się do nowej karmy, dlatego na początku dodawaj mniejsze porcje
nowej karmy do obecnie podawanego posiłku, codziennie zwiększając ilość, tak aby po
upływie 5-6 dni przejść całkowicie na podawanie nowego pokarmu. Pamiętaj, aby Twój
pies miał stały dostęp do świeżej i czystej wody do picia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
10

Jednostka (tekst opisowy)
kg

Średnia miara
Średnia miara (e)

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Kilogramów

Kraj
Kraj pochodzenia: Produkt UE

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 10
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Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 523
Wymagana szerokość na półce: 370
Wymagana głębokość na półce: 192

Waga
Waga brutto: 10099

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 523
Szerokość: 370
Głębokość: 192

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.

Adres zwrotny
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa Więcej
informacji o produkcie: info.pl@ppfeurope.com

Adres dystrybutora
PARTNER IN PET FOOD POLSKA Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa

Email kontaktowy
info.pl@ppfeurope.com

Języki na opakowaniu
bułgarski, angielski, węgierski, inne, polski, słowacki, turecki

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: angielski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów
Wariant: z drobiem
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