SISTEM IMUNITAR PUTERNIC
Susține dezvoltarea unui sistem imunitar sănătos al pisoiului prin introducerea unui complex cu acțiune
dovedită științific, ce include vitaminele E și C.
CREȘTERE ȘI GREUTATE CONTROLATE
În urma sterilizării, cerințele energetice ale pisoiului se schimbă, iar riscul de a deveni supraponderal
crește. Această rețetă conține un nivel moderat de grăsimi pentru a limita creșterea în greutate, fără a
reduce aportul de proteine, calciu și fosfor, necesare dezvoltării sănătoase a pisoiului.
SUSȚINE MICROBIOMUL
Asocierea de prebiotice (MOS) și proteine cu grad ridicat de digestibilitate contribuie la susținerea
echilibrului sănătos al microbiomului intestinal, favorizând sănătatea digestivă.

Compoziție: Proteine de carne de pasăre deshidratată, gluten de grâu*, fibre vegetale, făină de grâu,
grăsimi animale, proteine de carne de pasăre hidrolizate, făină de porumb, orez, porumb, gluten de
porumb, pulpă de sfeclă, săruri minerale, ulei de soia, produse din drojdii, tegumente și semințe de
psyllium, ulei de pește, fructo-oligozaharide, drojdie hidrolizată (sursă de mano-oligozaharide și
beta glucani) (0.27%), ulei de alge Schizochytrium sp. (sursă de DHA), făină de crăițe.
Aditivi: Aditivi nutriționali: Vitamina A: 21500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Fier (3b103): 32 mg, Iod
(3b201, 3b202): 3.2 mg, Cupru (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 41 mg, Zinc (3b603,
3b605, 3b606): 128 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de
origine sedimentară: 10 g - Conservanți - Antioxidanți.
*L.I.P.: proteină selecționată pentru gradul înalt de digestibilitate.
Constituenți analitici: umiditate: 5.5%, proteină: 34%, conținut de grăsimi: 12%, celuloză brută: 9.8%,
cenușă brută: 7.4%, SEN: 31.3%

CANTITATEA ZILNICĂ RECOMANDATĂ

EXCLUSIV CHOCHETE

GREUTATEA
PISOIULUI

VÂRSTA ÎN LUNI

grame pe zi

6-9
10 - 12

80 - 69
66 - 61

2.9 kg - 3.6 kg
3.7 kg -4 kg
CROCHETE + HRANĂ UMEDĂ

grame pe zi
1 Plic 85 g
Kitten Sterilised

57 - 46

bucățele de
carne în sos +

43 - 38

