NutriBest Adult Sensitive Salmon & Rice - 3 kg/15 kg
Kompletna, w pełni zbilansowana i w pełni zrównoważona karma dla psów dorosłych, psów
z problemami trawiennymi, psów z tendencjami do alergii pokarmowych oraz psów cechujących
się nierównomiernym apetytem.

SKÓRA I SIERŚĆ:
Starannie wyselekcjonowane algi morskie północnego
Atlantyku, będące ponadprzeciętnie bogatym źródłem
naturalnych minerałów, pierwiastków śladowych,
witamin i aminokwasów, aktywnie odżywiają, nawilżają
i chronią tkankę skórną zwierzęcia. Ich obecność
w diecie pozwala również na zoptymalizowanie stanu
zdrowia i kondycji sierści, czyniąc ją wyjątkowo mocną
i lśniącą.

Składniki:
Mięso i produkty pochodzenia
zwierzęcego (minimum 22%),
kukurydza, pszenica, śruta
pszenna, oleje

ODPORNOŚĆ:
Witaminy E oraz pierwiastki śladowe, miedź i selen,
wpływają dobroczynnie na stan zdrowa i kondycję
układu odpornościowego, a także aktywnie stymulują
jego funkcjonowanie.

i tłuszcze (minimum 0,5% oleju
rybiego), jęczmień, chleb
świętojański, soja, ryż
(minimum 4%), łosoś (minimum

ZDROWIE PSYCHICZNE:
Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe Omega 3
i Omega 6 z oleju rybiego, sprzyjają prawidłowemu
funkcjonowaniu mózgu psa dorosłego, optymalizują
proces uczenia się, socjalizacji i szkolenia.

4%), pulpa buraczana, drożdże
piwne (minimum 1%), algi
(minimum 0,5%), minerały,
prebiotyki MOS, ekstrakt
z jukki.

WITALNOŚĆ:
Drożdże piwne, bogate w witaminy z grupy B, wspierają
regulację procesów metabolicznych i wspomagają
wytwarzanie glukozy we krwi, co istotnie podnosi
potencjał siły i witalności organizmu zwierzęcia.

Analiza ogólna:
Białko: 24%
Oleje i tłuszcze: 11%
Popiół surowy: 8,5%
Surowe włókno: 3,7%

Suplementy
(ilość w 1 kg):
Składniki odżywcze:

Nutribest ADULT SENSITIVE Salmon & Rice jest formułą opracowaną przez naszych dietetyków i lekarzy weterynarii.
Karma została stworzona z myślą o zaspokojeniu specyficznych potrzeb żywieniowych psa dorosłego
charakteryzującego się delikatnym układem trawiennym, psa ze skłonnością do alergii pokarmowych, ze szczególnym
uwzględnieniem wrażliwości na białko pochodzenia drobiowego. Dieta została powołana do życia aby zapewnić
zwierzęciu pełne wsparcie w utrzymaniu doskonałego stanu zdrowia i kondycji na każdym etapie jego rozwoju.
Odpowiednia ilość i jakości składników, gwarantuje pożywieniu wyjątkowo wysokie walory odżywcze,
ponadprzeciętny poziom strawności i przyswajalności oraz doskonały smak, zapach i aromat.

witamina A: 16,000 UI
witamina D3: 1,290 UI
witamina E: 75 UI
E1 (Żelazo): 14,3mg
E2 (Jod): 1,07mg
ww

Zalecane dzienne dawki:
Waga (kg)
gr/dzień

<5

5-10

10-15

15-20

20-30

30-40

40-50

50-70

35-100

100-170

170-240

240-300

300-410

410-480

480-610

610-700

E4 (Miedź): 7,2mg
E5 (Mangan): 8,6mg
E6 (Cynk): 85,7mg
Selen (E8): 0,07mg
3b 8,11 (selen) 0,14mg
Antyoksydanty
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