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Link do produktu: https://www.tukan24.pl/acana-heritage-adult-dog-11-4kg-p-10737.html

ACANA HERITAGE ADULT DOG
11,4kg
Cena

195,90 zł

Dostępność

Dostępność 1- 3 dni

Opis produktu
ACANA HERITAGE ADULT DOG
Karma dla dorosłych psów z mięsem kurczaka
To karma najwyższej jakości, bogata w mięso kurczaków z chowu bezklatkowego, indyka, jaja ściółkowe, mięso storni
poławianej w naturalnym środowisku oraz dojrzewające w słońcu owoce i warzywa. Przy jej produkcji nie używa się składników
mrożonych czy w inny sposób konserwowanych. Karma nie zawiera pszenicy, kukurydzy i glutenu, składników które często
wywołują problemy z trawieniem. Zamiast nich zawiera owoce, warzywa i jest naturalnie suplementowana ziołami. Wysoka
zawartość białka, a niska węglowodanów sprawia, że jedzenie dla Twojego psa jest bogate w wartości odżywcze, tak aby
cieszył się zdrowiem i szczytową formą.

Skład karmy ACANA Heritage Adult Dog
Skład: Świeże mięso kurczaka (11%), dehydratyzowane mięso kurczaka (10%), dehydratyzowane mięso indyka (10%),
czerwona soczewica, cały groch zielony, bób, świeże organy kurczaka (wątroba, serce, nerki) (6%), dehydratyzowane mięso
śledzia (5%), tłuszcz z kurczaka (5%), zielona soczewica, cały groch żółty, Świeże mięso kurczaka (11%), dehydratyzowane
mięso kurczaka (10%), dehydratyzowane mięso indyka (10%), czerwona soczewica, cały groch zielony, bób, świeże organy
kurczaka (wątroba, serce, nerki) (6%), dehydratyzowane mięso śledzia (5%), tłuszcz z kurczaka (5%), zielona soczewica, cały
groch żółty, świeże całe jaja (4%), świeże mięso storni (4%), olej ze śledzia (3%), lucerna, włókno grochu, świeże chrząstki
kurczaka (2%), brązowy suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeży cały pasternak, świeży jarmuż,
świeży szpinak, świeża kapusta sitowata, świeże liście rzepy, świeża cała marchew, świeże jabłka Red Delicious, świeże
gruszki Bartlett, liofilizowana wątroba kurczaka, liofilizowana wątroba indyka, świeża cała żurawina, świeże całe borówki,
korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej
róży.
Skład analityczny: Białko surowe 29%, Tłuszcz surowy 17%, Włókno surowe 5%, Popiół surowy 7%, Wapń 1.3%, Fosfor 1%,
Omega-6 2.6%, Omega-3 1%, DHA / EPA 0.3% / 0.3%, Glukozamina 1200 mg/kg, Chondroityna 900 mg/kg.
Opakowanie: 11,4kg
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