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GreenPantry naturalna karma
dla psa, kurczak 80%mięsa
12kg
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu

GreenPantry naturalna karma dla psa, kurczak z warzywami, bez zbóż

Firma NatureVito jest liderem w produkcji prozdrowotnych, holistycznych karma GreenPantry przeznaczonych dla psów dorosłych i dla wszystkich ras. Przy
komponowaniu karm uwzględniono nie tylko potrzeby żywieniowe psów, ale również wpływ pożywienia na prawidłowy rozwój całego organizmu oraz dobre
samopoczucie psa.

Bezzbożowa karma GreenPantry, to kulinarna uczta dla Twojego pupila

Delikatna mięsna receptura z kurczaka ( 80%mięsa ) zaspakaja wszystkie potrzeby żywieniowe nawet tych najbardziej
wybrednych osobników. Jedynym źródłem białka jest białko z kurczaka, dzięki temu karma zaliczana jest to diety
lekkostrawnej, bardzo dobrze przyswajanej, a w szczególności polecana psom wykonującym pracę, psom sportowym,
i wszystkim innych, która mają większe zapotrzebowanie energetyczna w ciągu dnia. Doskonale się sprawdza także dla
szczeniąt. Została wzbogacona o naturalne witaminy, minerały oraz kwasy Omega-3 i Omega-6 by sierść i skóra była zawsze
w dobrej kondycji.

Specjalny dodatek Pura-Pel, czyni całą linię karm GreenPantry wyjątkową i unikatową wśród innych dostępnych karm dla
psów. Pura-Pel, zawiera tylko naturalne substancje występujące w roślinach i ziołach, które są wchłaniane i wykorzystywane
bardziej efektywnie przez organizm niż syntetyczne substytuty, co w połączeniu z dietą o wysokiej jakości, odpowiedniej
dawce ruchu pozwala utrzymać i wzmocnić naturalny układ odpornościowy psa.
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Dodatek Pura-Pel eliminuje sięganie po sztuczne produkty farmaceutyczne i oferuje właścicielowi
realny i świadomy wybór we wzmocnieniu systemu odpornościowego Swojego Psa, chroni przed pasożytami, drobnoustrojami,
a dodatkowo zabezpiecza przed pchłami i kleszczami.

ZDROWIE, ENERGIA, KONDYCJA, NATURALNA OCHRONA
Solidna dawka mięsa z kurczaka ( około 80% ) jest bogatym źródłem protein, a starannie dobrane warzywa i owoce
dostarczają psu cennego błonnika. Takie połączenie wartościowych substancji sprawi, że Twój pupil zyskuje energię na cały
dzień. Diety nasze nie zawierają żadnych sztucznych wypełniaczy, sztucznych aromatów, ale zachowują wspaniałe walory
smakowe.
80% mięsa z kurczaka:
Świeży kurczak 48%
suszone mięso z kurczaka 32%
Karma GreenPantry- kurczak z warzywami zawiera:
100% naturalne wszystkie składniki
mięso Human Grade przeznaczone do konsumpcji przez ludzi
naturalną ochrona przed pasożytami, kleszczami, pchłami
jedno źródło białka (mięso z kurczaka)
dodatek bioaktywnych ziół
hypoalergiczna, naturalne składniki
naturalny konserwant-witaminę E ( tokoferol )

Karma GreenPantry jest wolna od:
syntetycznych składników, w tym sztucznych witamin i konserwantów
szkodliwych wypełniaczy
produktów GMO
zbóż, takich jak pszenica, ryż, kukurydza czy soja

Więcej informacji o dobroczynnym wpływie poszczególnych składników znajduje się na stronie importera greenpantry.pl

Analiza: białko 38%, tłuszcz- 18%, włókno 5%, popiół 9%, wilgotność 8%, Omega6- 3,21%, Omega3- 1,09%,
Pure-pel -jako dodatek, naturalne witaminy i minerały
Skład:formuła 80/20, 80% to mięso z kurczaka typu Human Grade (nadaje się do spożycia przez ludzi) i 20% to warzywa i
owoce:
48% świeży kurczak, 32% suszony kurczak, 7% bataty, 6% ziemniaki, 3% groszek, 4% ( siemię lniane, lucerna, pokrzywa,
szanta zwyczajna, wodorosty, anyż, nasiona selera, dynia, jabłko, rozmaryn, marchew, pomidor, żurawina, szpinak).
Witaminy i minerały: Witamina A, B complex, C, D, E, K, biotyna, beta karoten, cholekalcyferol, wapń, chlorek, chrom,
cholina, Kobalt, miedź, kwas foliowy, jod, żelazo, lizyna, metionina, magnez, mangan, niacyna, fosfor, potas, ryboflawina,
selen, sód, siarka, tiamina, tokoferol, cynk.
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Uwaga: Ze względu na b.dużą zawartość mięsa wprowadzenie karmy należy rozłożyć nawet na 14 dni.
Dawkowanie:
Waga psa w kg
1–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40

Dzienna porcja w
gramach
25 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 300
300 – 450

Średni dzienny koszt karmienia psa przy zakupie opakowania 12kg i porcjowania żywności wg zalecanych dawek przy
normalnej, codziennej aktywności psa wynosi:
dla psa o wadze do 5 kg - 1,20zł
dla psa o wadze do 10kg - 2,40zł
dla psa o wadze do 20kg - 4,80zł
dla psa o wadze do 30kg - 7,20zł
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