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GameDog GameVit 500g Refill Pack
Cena

69,00 zł

Dostępność

Chwilowo niedostępny

Numer katalogowy

20848

Kod EAN

5904730806312

Producent

GAMEDOG

Opis produktu
Bilansowanie surowych i gotowanych diet domowych
Uzupełnianie niedoborów witamin i minerałów w organizmie
Suplement diety dla szczeniąt i psów dorosłych. Preparat jest źródłem witamin, minerałów i aminokwasów, uzupełnia
niedobory tych składników w diecie. Poprawia jakość odżywczą pokarmów surowych i gotowanych. Sprzyja zachowaniu
doskonałej kondycji w czasie krytycznych faz hodowlanych: wzrost, rozwój, ciąża, laktacja, starzenie się.
Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie pokarmowe preparat zaleca się podawać również: psom w czasie
rekonwalescencji, aktywnym, wystawowym i pracującym.
Podwyższona zawartość wapnia w stosunku do fosforu (2,96:1) ułatwia zrównoważenie nadmiaru fosforu, występującego w
samodzielnie przygotowanych posiłkach.
Zawartość składników (w 1kg):
Białko ogólne 23,4% ; Tłuszcz surowy 3% ; Włókno surowe 1,4% ; Popiół surowy 41,9% ; Wapń 14,8% ; Fosfor 5% ; Sód 0,12%
; Magnez 0,03% ; Potas 0,2% ; Siarka 0,5% ;
DL – metionina 2% ; Lizyna 0,88% ; Cytesina 0,11% ; Treonina 0,58% ; Tryptofan 0,14% ; Glicyna 1% ; Glutamina 2,96% ;
Arginina 0,6% ; Alanina 1,2% ; Asparagina 1,6% ; Fenyloalanina 0,88% ; Izoleucyna 1% ; Leucyna 1,6% ; Walina 1,23% ;
Histydyna 0,5% ; Prolina 1% ; Seryna 1% ; Tauryna 2000mg ;
Witamina A 300 000 I.U.; Witamina D3 40 000 I.U.; Witamina E (a-tokoferol) 1345 mg ; Witamina C (kwas askorbinowy) 10
000mg; Witamina H (biotyna) 40 000 mcg ; Kwas foliowy 8 mg; Witamina B1 400 mg; Witamina B2 400 mg; Witamina B6
200mg; Witamina B12 4000 mcg ; Nikotynamid 1000 mg ; Kwas pantotenowy 800 mg ; β-karoten 100mg ; Chlorek choliny
5000mg ; Żelazo 115mg ; Miedź 150mg ; Mangan 100mg ; Cynk 1700mg ; Jod 20mg ; Selen 3mg
Skład: węglan wapnia, fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu, sproszkowana serwatka, drożdże, sproszkowana cykoria,
hydrolizowana wątróbka drobiowa, białko sojowe, premiks mineralno-witaminowy.
Dawkowanie:
Szczenięta i młode psy w trakcie wzrostu 7g (1 miarka) na każde 10kg masy ciała lub 2% dziennej diety (2g preparatu na
każde 100g pokarmu przygotowanego samodzielnie przez opiekuna).
Psy dorosłe 7g (1 miarka) na każde 20kg masy ciała lub 1% dziennej diety (1g preparatu na każde 100g pokarmu
przygotowanego samodzielnie przez opiekuna).
W przypadku żywienia gotowymi pełnoporcjowymi karmami komercyjnymi dawkę należy zmniejszyć o 50%. Przed podaniem
produkt należy wymieszać z pokarmem.
Opakowanie: 500g
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