Active Nature - gluteeniton
Korkealaatuinen ruoka, jossa on runsaasti reseptiä,
joka koostuu parhaimmista luonnollisista raaka-aineista, antavat aktiivisille ystäville
kaikki tarvittavan energian (28/16).
Josera Active Nature lyhyesti:
Erityiskoostumus koirille jotka tarvitsevat paljon energiaa.
Paljon hyvin metabolisoituvaa energiaa (28/16).
Ylimääräisen osan maustettua siipikarjaa ja valitse karitsan.
Arvokkaat rasvahapot terveelle iholle ja kiiltävä turkis.
E & C-vitamiini sekä L-karnitiini aktiivisten koirien tukemiseksi.
Yrtteillä ja hedelmillä
(johanneksenleipä, sikurejuusto, vadelma, piparminttu,
persilja, kamomilla, ruusunlilja, lakritsi, graniitti, fenugreeksiemenet,
mustikoita, marigoldia ja fenkolia)

Pakkauskoko: 15kg

Yrtit ja hedelmät
Valitut yrtit ja terveet hedelmät täydentävät tätä kaavaa ja tarjoavat koiralle
maukkaan lajikkeen.
Performance
Arvokkaita antioksidantteja voi auttaa ehkäisemään vapaita radikaaleja,
jotka syntyvät fyysisen aktiivisuuden vuoksi.
L-karnitiini rohkaisee rasvan aineenvaihduntaa,
jolloin energiaa on helpompi käyttää kehossa.
Iho ja turkki
Kiiltävä turkki ja terve iho ovat merkkejä koirallesi vastaanottaa ihanteellinen ruoka.
Tämä varmistetaan rasvahappojen,
vitamiinien ja orgaanisesti sidottujen kuparin ja sinkin ansiota.

Koostumus:
siipikarjan proteiini (kuivattu) 28,0%; riisi; siipikarjan rasva; perunatärkkelys;
karitsan proteiini (kuivattu) 9,0%; juurikkaan kuitu; herne tärkkelys; siipikarjan proteiini (hydrolysoitu);
omenakuidut; mineraalit; hiiva; yrtit; hedelmät; sikuri -juuri, maa (luonnollinen inuliinilähde);
johanneksenleipä; Uuden-Seelannin viinirypäleen simpukka-liha (Perna canaliculus), kuivattu.
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen% 28,0; rasvapitoisuus% 16,0; raakakuitu% 2,0; Hehkutusjäännös % 7,8;
kalsium% 1,9; fosfori% 1,15; natrium% 0,45; kalium% 0,11; Muuntokelpoinen energia MJ / kg 16,1; kcal / kg 3854
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini I.U./kg 22600; D3-vitamiini I.U./kg 1700; E-vitamiini / kg 200; vitamiini B1 mg / kg 10; vitamiini B2 mg /
kg 20; B6-vitamiini mg / kg 20; B12-vitamiini mcg / kg 100; pantoteenihappo mg / kg 50; nasiini mg / kg 85;
foolihappo mg / kg 5; L-karnitiini mg / kg 250; biotiini mcg / kg 950; C-vitamiini / kg 200; rauta (ferrosulfaatti,
monohydraatti) mg / kg 200; sinkki (glysiinin, hydraatin sinkkikelaatti) mg / kg 160; mangaani (mangaani (II) oksidi)
mg / kg 16; kupari (glysiinin kupari kelaatti, hydraatti) mg / kg 20; jodi (kalsiumjodaatti) mg / kg 2,0; seleeni
(natriumselektiitti) mg / kg 0,3.

Antioksidantit: luonnolliset tokoferoliuuteet.
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