NutriBest Cat Kitten – 2 kg
Kompletna karma dla kociąt wszystkich ras do 12 miesiąca życia oraz dla kotek
w ciąży i podczas karmienia.

SKÓRA I SIERŚĆ:
NutriBest zawiera algi morskie, bogate źródło
naturalnych minerałów, pierwiastków śladowych,
witamin i aminokwasów. Odżywiają oraz nawilżają
skórę, chronią komórki i utrzymują silną i lśniącą sierść.
OBRONA:
Witaminy E, a także pierwiastki śladowe, miedź i selen
są niezbędne do utrzymania silnego układu
odpornościowego.

Składniki:
Mięso i produkty pochodzenia
zwierzęcego (29%
odwodnionego kurczaka),

ZDROWIE PSYCHICZNE:
Kwasy Omega 6 i 9, otrzymane z oleju rybnego
sprzyjają nauce i rozwoju różnych funkcji mózgu.

pszenica, kukurydza, oleje i
tłuszcze (0,5% olej z ryb),
otręby pszenne, ryż (4%),

WITALNOŚĆ:
Drożdże piwne, bogate w witaminy B pomagają
regulować metabolizm i produkować glukozę we krwi,
co zwiększa energię i witalność szczeniaka.

wyizolowane białka roślinne,
drożdże (3%), soja, miazga
buraczana, minerały, algi
północnoatlantyckie (0,5%),

ZDROWIE INTEGRALNE:
Prebiotyki MOS i pulpa buraczana sprzyjają produkcji
dobrych bakterii dla zdrowia, które sprzyjają
wchłanianiu składników odżywczych i syntezie
witamin.

prebiotyki MOS

Analiza ogólna:
Białko: 32%

ZDROWY WZROST:
Wysoka zawartość białek sprzyja rozwojowi mięśni
i odpowiedni wzrost kości. Dodatkowy wkład witamin
i minerałów.

Oleje i tłuszcze: 14%
Popiół surowy: 8%
Surowe włókno: 2,2%
Tauryna: 1,000 mg/kg

NutriBest Cat Kitten to formuła pokarmu Premium stworzona przez naszych dietetyków i lekarzy weterynarii,
aby zapewnić kocięciu zdrowy wzrost i optymalny rozwój. Zawiera algi morskie z północnego Atlantyku potrzebne
dla zdrowej i zadbanej skóry i sierści.

Zalecane dawki dzienne:
Waga (kg)
gr/dzień
ww

< 4 miesięcy
4-9 miesięcy
> 9 miesięcy

250
25
21
17

500
40
33
26

Generalny Importer i Wyłączny Dystrybutor PIENSOS PICART SA w Polsce:
APPORT ZOOTECHNIKA Tomasz Maciej Szywała
ul. Osiedlowa 35; 32 – 020 Wieliczka
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tel./fax. 12 655 56 45 tel. 12 655 97 81
mobile: 501 451 896 mobile: 513 124 015
www: picartpetcare.pl email: info@apport.pl

