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Kitekat karma dla kota z kurczakiem i warzywami Dry 300 g
 

Cena: 8,00 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent MARS

Opis produktu
 

Kitekat z kurczakiem i warzywami Karma pełnoporcjowa 300 g

Składniki
zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% kurczaka w brązowych
granulkach), produkty pochodzenia roślinnego, roślinne ekstrakty białkowe, oleje i
tłuszcze, substancje mineralne, warzywa (w tym 4% marchewki w pomarańczowych
granulkach, w tym 4% groszku w zielonych granulkach)

Wartości odżywcze
Składniki analityczne

(%):
białko:

zawartość tłuszczu:

materia nieorganiczna:
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włókno surowe:

Przeciwutleniacze, Barwniki
Dodatki dietetyczne:

Witamina A:

Witamina D3:

Siarczan miedzi pięciowodny:

Siarczan manganu jednowodny:

Jodek potasu:

Siarczan cynku jednowodny:

Marka
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Kitekat

Cechy
zdrowe zby i dziąsła, zdrowa skóra i sierść, aktywne mięśnie, bez sztucznych aromatów

Marka standaryzowana
Marka: Kitekat

Opis produktu
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów. Witalność Twojego kota drzemie nie tylko w
jego charakterze, ale wynika również z odpowiedniego odżywiania. Właśnie dlatego
stworzyliśmy Kitekat oparty na formule Natural Vitality - starannie dobranej kompozycji
składników mięsnych, warzyw i pełnoziarnistych zbóż. Kitekat oparty na formule
Natural Vitality zapewnia Twojemu kotu naturalną witalność i wspiera go w
podejmowaniu codziennych wyzwań.

O marce
Wypróbuj również pozostałe karmy suche i saszetki Kitekat.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób karmienia: Należy dostosować ilość karmy do poziomu aktywności i kondycji
kota. Pamiętaj, aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody. Aby uzyskać
informacje jak karmić kota, odwiedź naszą stronę internetową bądź zadzwoń pod
numer naszej infolinii. Zmieniając dietę zwierzęcia, uwzględnij okres przejściowy. Przed
skorzystaniem z tabeli, upewnij się, że twój kot 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
300

Jednostka (tekst opisowy)
g
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Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 300

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 249
Wymagana szerokość na półce: 190
Wymagana głębokość na półce: 84

Waga
Waga brutto: 1017

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 249
Szerokość: 190
Głębokość: 84

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
www.kitekat.com

Telefon/Fax kontaktowy
0-801 10 63 63

Adres internetowy
www.kitekat.com
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Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Opakowanie trzymać z daleka od dzieci i zwierząt. Niewłaściwe użycie grozi
uduszeniem.

Języki na opakowaniu
czeski, polski, słowacki

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski
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