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ROYAL CANIN MAINE COON 31 10KG - POKARM DLA KOTA
Model : ROYAL CANIN MAINE COON 31 10KG - POKARM DLA KOTA
Producent : ROYAL CANIN -K
ROYAL CANIN MAINE COON 31
Dorosłe koty Maine Coon
od 1 do 10 roku życia Maine Coon jest największym z rasowych kotów domowych.
Oprócz charakterystycznego wyglądu przypominającego rysia, koty tej rasy
wyróżniają się niezwykle łagodnym, przyjacielskim temperamentem oraz ogromnym
oddaniem.
Masa ciała tego olbrzymiego kota sięga 10 kg, a długość może przekraczać metr.
Masywna sylwetka, silny instynkt łowiecki i ogromna skłonność do zabawy kotów
Maine Coon, narażają ich stawy na przeciążenia oraz znacznie zwiększają
zapotrzebowanie na energię.
Specyficzna budowa szczęk jest przyczyną nietypowego sposobu chwytania karmy i
tendencji do łykania krokietów bez wcześniejszego pogryzienia.
- Naturalnie piękna, miękka i jedwabista sierść.
- Masywna głowa i kwadratowa kufa.
- Sierść na uszach przypominająca pędzelki u rysia.
Ułatwienie chwytania krokieta, spowolnienie tempa jedzenia i zachęcenie do żucia,
sprzyjające higienie jamy ustnej, dzięki specjalnie opracowanemu krokietowi
(odpowiednia wielkość, kształt i tekstura).
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania stawów, dzięki współdziałaniu
glukozaminy, chondroityny oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 3 (EPA i
DHA).
Zapewnienie pięknej i lśniącej sierści, dzięki unikalnemu kompleksowi składników
pokarmowych (olej z ogórecznika, EPA, DHA, witaminy).
SKŁADNIKI
Suszone mięso drobiowe, ryż, gluten kukurydziany, tłuszcz drobiowy, kukurydza,
włókno roślinne, suszone proteiny drobiowe*, wątróbka drobiowa, sole mineralne,
pulpa buraczana, oleje roślinne (w tym olej z ogórecznika), tran, ziarna Psyllium,
fruktooligosacharydy, DL-metionina, proszek jajeczny, pierwiastki śladowe (w tym
chelatowane pierwiastki
śladowe), hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), fosforan
sodu, tauryna, wyciągi z winogron i zielonej herbaty (żródło polifenoli),
hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), hydrolizowana chrząstka (źródło
chondroityny), L-karnityna, witaminy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
*L.I.P ( low ingestible protein): białka wyselekcjonowane pod kątem wysokiej
przyswajalności.

Cena : 245,46 zł Brutto ( 227,28 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 lipiec 2009
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