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GreenPantry naturalna karma
dla psa, kurczak 80%mięsa
200g
Cena

8,90 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 od lat specjalizuje się w produkcji prozdrowotnych karm GreenPantry o właściwościach holistycznych i
hypoalergicznych, które przeznaczone są dla psów każdej rasy i w każdym wieku. Wartościowy skład karm powstał w oparciu
o potrzeby żywieniowe psów, zapewniając im codzienną dawkę niezbędnych związków i substancji. Naturalne pożywienie nie
tylko jest bogatym źródłem witamin, ale także wyjątkową ucztą dla każdego psa.

Karma GreenPantry z kurczakiem bazuje na holistycznych zasadach żywienia psów. W jej składzie znaleźć można aż 80%
zdrowego mięsa z kurczaka a także warzywa, owoce, słodkie ziemniaki (bataty) i bioaktywne zioła. Karma nie posiada
sztucznych wypełniaczy i jest całkowicie bezzbożowa.
W pełni naturalne składniki czynią karmę jedyną w swoim rodzaju. Aromatyczny skład z dodatkiem specjalnie dobranych ziół
działa pozytywnie na układ pokarmowy psa sprawiając, że jest on chroniony przed pasożytami i drobnoustrojami. Dodatkowo
karma wpływa na naturalną odporność zwierzaków, zabezpieczając je przed kleszczami i pchłami.
Solidna dawka mięsa z kurczaka jest bogatym źródłem protein, a starannie dobrane warzywa i owoce dostarczają psu
cennego błonnika. Takie połączenie wartościowych substancji sprawi, że Twój pupil zyska energie na cały dzień.
Naturalne pożywienie nie tylko wpływa na prawidłowy rozwój psa ale także poprawia jego wygląd.
Karma GreenPantry z kurczakiem zawiera:
w 100% naturalne składniki o właściwościach hypoalergicznych
mięso Human Grade, które jest przeznaczone do konsumpcji przez ludzi
bioaktywne zioła, wpływające na układ odpornościowy psa i budujące naturalną ochronę przed pasożytami i
kleszczami
konserwant pochodzenia naturalnego - witaminę E (tokoferol)
jedno źródło białka pochodzące od mięsa i tłuszczu z tej samej grupy
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Karma GreenPantry nie posiada:
witamin pochodzenia syntetycznego
chemicznych minerałów i konserwantów
sztucznych wypełniaczy
produktów GMO
szkodliwych dla psa zbóż, w tym soi, pszenicy, kukurydzy i ryżu
Więcej informacji o produkcie na stronie 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: Witamna 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.
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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