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Brit Care ENDURANCE 1kg
Cena

22,50 zł

Dostępność

Dostępność 1- 3 dni

Numer katalogowy

110132741

Kod EAN

8595602510382

Producent

BRIT

Opis produktu
Brit Care Endurance karma dla psów pracujących i sportowych
Hipoalergiczna receptura karmy Brit Care Endurance nie zawiera zbóż, soi i kukurydzy, przez co jest wyjątkowo lekkostrawna.
Wysoka zawartość mięsa kaczki (46%) oraz ryżu (30%) dostarcza odpowiedniej ilości lekkostrawnych białek dla dorosłego,
aktywnego fizycznie psa. Wysoka zawartość białek i tłuszczy dostarcza energii do regeneracji mięśniom. Jednocześnie
prebiotyki MOS i FOS przyczyniają się do zrównoważenia flory żołądka i jelit i polepszają wchłanianie wszelkich wartościowych
substancji. Zawarty w recepturze karmy olej z łososia bogaty jest w wielokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwasy
omega 3, oddziałujące pozytywnie na procesy trawienne, kondycje futra i zdrowie skóry. Owoce, zioła, drożdże piwne i
ostropest plamisty (bogate w witaminę E) dbają przy tym o dostarczanie odpowiedniej ilości witamin i minerałów. Składniki tej
pysznej karmy dbają także, by odpowiednio aktywować metabolizm. Jej recepturę wzbogacono także o substancje czynne:
chondroitynę i glukozaminę, które dbają o mocne i zdrowe stawy i chrząstki stawowe. Ekstrakt z jukki pobudza metabolizm, a
L-karnityna pomaga w redukcji pokładów tłuszczu, przekształcając go w energię. Wszystkie karmy marki Brit są lekkostrawne i
wysokowartościowe.
Skład: mączka mięsna z kaczki (46%), ryż (30%), tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami), suszone jabłka, naturalne
aromaty, olej z łososia (2%), drożdże browarniane, hydrolizat muszli skorupiaków (źródło glukozaminy, 320 mg/kg), ekstrakt z
chrząstki (źródło chondroityny, 190 mg/kg), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), zioła i owoce (rozmaryn, goździki, owoce
cytrusowe, kurkuma, 180 mg/kg), fruktooligosacharydy (120 mg/kg), Jukka Schidigera (120 mg/kg), inulina 110 mg/kg),
ostropest plamisty (90 mg/kg).
Składniki analityczne: białko surowe 32%, zawartość tłuszczu 22%, wilgotność 10%, popiół surowy 7,0%, włókno surowe 2,0%,
wapń 1,8%, fosfor 1,3%.
Składniki odżywcze: witamina A (E672) 23 000 IU, witamina D3 (E671) 1800 IU, witamina E (α-tokoferol) (3a700) 600 mg,
witamina C (E300) 300 mg, L-karnitina 200 mg, chlorek choliny 700 mg, biotyna 0,75 mg, witamina B1 1,2 mg, witamina B2
4,5 mg, niacynamid (3a315) 15 mg, pantotenian wapnia 12 mg, witamina B6 (3a831) 1,2 mg, kwas foliowy (3a316) 0,6 mg,
witamina B12 0,05 mg, cynk (E6) 100 mg, żelazo (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg, miedź (E4) 18 mg, selen
(3b8.10) 0,3 mg.
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