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PreVital karma dla kota z kurczakiem w sosie saszetka 100 g
x 24 sztuki
 

Cena: 43,34 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent PARTNER IN PET

Opis produktu
 

PreVital karma dla kota z kurczakiem w sosie saszetka 100 g x 24 sztuki

Koty są wyjątkowe, każdy z nich jest fascynujący, każdy ma złożoną osobowość. Wielu dostrzega i podziwia tę kocią niezwykłość, ale to
PreVital wyniósł fascynację kocim światem na wyższy poziom.

Przyglądamy się kotom z każdej perspektywy, dlatego rozumiemy koty. Posiadając tę wiedzę obraliśmy sobie jeden cel - dostarczanie
zdrowego pożywienia wszystkim kotom, aby były szczęśliwe, aktywne i zdrowe.

Jako eksperci od kociego świata, nie zapomnieliśmy także o ich właścicielach. Stworzenie marki PreVital służyło nie tylko dostarczaniu
wysokiej jakości karmy czworonogom lecz także zagwarantowaniu ich opiekunom atrakcyjnej ceny naszych produktów.

Mając to na uwadze stworzyliśmy karmę wzbogaconą witaminami A, E i D3 oraz substancjami mineralnymi. Karma PreVital w pełni
pokrywa dzienne zapotrzebowanie kotów na energię i zapewnia zdrowy rozwój kości. Tworząc portfolio produktów PreVital, szczególną
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uwagę poświęciliśmy odpowiedniej proporcji witamin, dzięki czemu nasze produkty każdego dnia zapewniają naszym pupilom zdrowe i
kompletne pożywienie.
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Zalecane dawkowanie: Przeciętnej masy kot potrzebuje ok. 400 g karmy dziennie, podawanej w dwóch porcjach. Karmę podawać o
temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu, zużyć w ciągu 2 dni. Pamiętaj, aby Twój kot miał zawsze
dostęp do świeżej i czystej wody do picia.

Składniki

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% kurczaka),
ryby i produkty pochodzenia rybnego,
produkty pochodzenia roślinnego,
roślinne ekstrakty białkowe,
substancje mineralne,
cukry
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Wartości odżywcze:

wilgotność: 82%
białko surowe: 9%
oleje i tłuszcze: 5%
popiół surowy: 3%
włókno surowe: 0,8%
witamina D3: 290 j.m.
witamina E: 30 mg
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