
 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Pedigree karma dla psa z wołowiną i drobiem Dry 500 g
 

Cena: 11,47 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

16 sztuk

Producent MARS

Opis produktu
 

Pedigree Vital Protection z wołowiną i drobiem Psy dorosłe Karma pełnoporcjowa
500 g

Składniki
zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% wołowiny w czerwono-
brązowej granulce, w tym 4% drobiu w beżowej granulce), oleje i tłuszcze (w tym 0,2%
oleju słonecznikowego, w tym 0,25% tranu rybiego), produkty pochodzenia roślinnego
(w tym 2% wysłodków buraczanych), substancje mineralne

Wartości odżywcze
Składniki analityczne

(%):
Białko

Zawartość tłuszczu
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Materia nieorganiczna

Włókno surowe

Kwasy tłuszczowe omega-6

Kwasy tłuszczowe omega-3

Przeciwutleniacze
Dodatki dietetyczne:

Witamina A

Witamina D3

Witamina E

Siarczan miedzi, pięciowodny
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Siarczan manganu, jednowodny

Jodek potasu

Selenin sodu

Siarczan cynku, jednowodny

Marka
Pedigree

Marka standaryzowana
Marka: Pedigree

Opis produktu
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów. Pedigree wierzy, że każdy pies zasługuje na
najlepsze odżywianie, które pomaga mu być zdrowym i szczęśliwym przez całe życie.
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, eksperci do spraw żywienia potwierdzili, że
istnieją 4 podstawowe potrzeby zdrowotne psa: dobre trawienie, zdrowa skóra i sierść,
wysoka odporność oraz zdrowe zęby. Dlatego opracowaliśmy nowe suche jedzenie
Pedigree Vital Protection, które wspiera wszystkie 4 kluczowe obszary zdrowia psa.
Nowe Pedigree Vital Protection pomaga Twojemu psu być zdrowym od czubka
mokrego nosa aż po merdający ogon! Zdrowe zęby Każdy pies zasługuje na szczęśliwy
i zdrowy uśmiech. Ponieważ psy smakują życie przez swoje pyszczki tak ważne jest dla
nich, aby zęby i dziąsła były zawsze zdrowe. Dlatego opracowaliśmy specjalne,
chrupiące granulki, które pomagają czyścić zęby Twojego psa oraz dbają o jego zdrowe
dziąsła. Dobre trawienie Każdy pies zasługuje na zdrowy brzuszek. Nasze receptury
zawierają naturalne włókno pokarmowe i wysokiej jakości białka, które wspierają
zdrowe trawienie. Zdrowa skóra i sierść Każdy pies zasługuje na to, aby wyglądać i
czuć się zdrowo. Nasze specjalnie opracowane receptury suchego jedzenia Pedigree
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zawierają niezbędne tłuszcze takie jak olej słonecznikowy, co wspomaga odżywienie
skóry oraz sierści Twojego psa. Wysoka odporność Każdy pies zasługuje na dodatkową
ochronę. Psy uwielbiają węszyć i wszędzie wsadzać swój nos. Z suchym jedzeniem
Pedigree już nie musisz się martwić o zdrowie Twojego psa - nasze receptury zawierają
witaminę E, znaną z pełnienia funkcji przeciwutleniacza, a także substancje mineralne,
które wspierają jego system odpornościowy.

Pozostałe informacje
Opracowane przez specjalistów ds. żywienia i lekarzy weterynarii w Waltham.
www.waltham.com

Przygotowanie i stosowanie
Dzienna ilość karmy 5 kg / 85 g / kcal 318 10 kg / 145 g / kcal 534 20 kg / 240 g / kcal
898 30 kg / 325 g / kcal 1218 40 kg / 405 g / kcal 1511 50 kg / 480 g / kcal 1786 Należy
dostosować ilość karmy do poziomu aktywności, rasy i wieku psa. Zmieniając dietę
zwierzęcia, uwzględnij kres 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
500

Jednostka (tekst opisowy)
g

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów
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Rodzaj opakowania
Typ: Zgrzewane

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 223
Wymagana szerokość na półce: 148
Wymagana głębokość na półce: 56

Waga
Waga brutto: 513

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 223
Szerokość: 148
Głębokość: 56

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 Więcej informacji
znajdziesz na www.pedigree.pl lub pod nr telefonu 0 801 10 63 63

Telefon/Fax kontaktowy
0 801 10 63 63

Adres internetowy
www.pedigree.pl

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

Języki na opakowaniu
polski
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Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski
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