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Whiskas karma dla kota z wątróbką i kurczakiem Dry 300 g
 

Cena: 10,28 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent MARS

Opis produktu
 

Whiskas 1+ lat Karma pełnoporcjowa przepyszne paszteciki z kurczakiem 300 g

Składniki
zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (29%, w tym 4% kurczaka w
jasnobrązowej granulce), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, substancje
mineralne, roślinne ekstrakty białkowe, warzywa (4% marchewki w pomarańczowych
granulkach, 4% groszku w zielonych granulkach)

Wartości odżywcze
Składniki analityczne

(%):
białko:

zawartość tłuszczu:

materia nieorganiczna:
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włókno surowe:

kwasy tłuszczowe imega-6:

Przeciwutleniacze / Barwniki /
Dodatki dietetyczne:

Witamina A:

Witamina D3:

Witamina E:

Siarczan miedzi pięciowodny:

Siarczan manganu jednowodny:

Jodek sodu:
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Selenin sodu:

Tauryna:

Siarczan cynku, jednowodny:

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów.

Marka
Whiskas

Cechy
kompletny i zbilansowany

Marka standaryzowana
Marka: Whiskas

Adres firmy
Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew

Opis produktu
Whiskas wie, co kocha Twój kot i czego naturalnie potrzebuje, Sucha karma Whiskas 1+
to kompletny i zbilansowany pokarm, z witaminami i minerałami, stworzony by Twój kot
żył długo, zdrowo i szczęśliwie. Pod kątem odżywczym, nasze posiłki zapewniają
Twojemu kotu wszystko czego potrzebuje, by żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Pomaga
czyścić zęby, dzięki lekko ścierającej strukturze. Optymalna receptura pomaga
wspierać zdrowie dróg moczowych. Z kwasami tłuszczowymi Omega 6 i cynkiem dla
zdrowej i lśniącej sierści. Z witaminą A dla dobrego wzroku kota. Sucha karma Whiskas
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zawiera pyszne paszteciki.

Pozostałe informacje
378 kcal/100 g

Nazwa firmy
Mars Polska sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Zalecana dzienna ilość karmy Tylko karma sucha 3 kg / 45 g Tylko karma sucha 4 kg /
55 g Tylko karma sucha 5 kg / 65 g Karma sucha + *Saszetka 3 kg / 15 g+1½ Karma
sucha + *Saszetka 4 kg / 15 g+2 Karma sucha + *Saszetka 5 kg / 25 g+2 Zalecamy
podawać zwierzęciu karmę Whiskas suchą i mokrą. Sposób karmienia: Przy zmianie
karmy, uwzględnij okres przejściowy i dostosuj ilość karmy do potrzeb kota. W
przypadku kotów z nadwagą, zmniejsz dzienną ilość. Jak? Odwiedź naszą stronę
internetową bądź zadzwoń pod numer naszej infolinii. Pamiętaj, aby zapewnić stały
dostęp do świeżej wody. *100 g

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

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
300

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: 300

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 210
Szerokość na półce: 140
Głębokość na półce: 65

Waga od dostawcy
Waga brutto: 311

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 210
Szerokość: 140
Głębokość: 65

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.whiskas.pl

Telefon kontaktowy
0801106363

Adres internetowy
www.whiskas.pl

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

Języki na opakowaniu
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holenderski, polski, inne

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Karma pełnoporcjowa
Wariant: przepyszne paszteciki z kurczakiem
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