SUPREME

MASCOTA

ADULTS

Totes les races

20

cat

kg

Densitat energètica:
Té una gran concentració energètica de
4.380Kcal/kg, gràcies a la quantitat de
greix d'au i l'oli de peix.

Protecció articular:
L'efecte antiinflamatori dels àcids grassos
Ω-3 i Ω-6 ajuda a protegir les articulacions
del seu propi desgast.

Defenses naturals:
Aportant zinc, vitamina A i Biotina a la
dieta, es contribueix al bon funcionament
del sistema immunitari.

Massa muscular:
La carn fresca aporta els aminoàcids
necessaris per la formació i manteniment
dels músculs dels gossos que realitzen una
gran activitat física.

COMPONENTS ANALÍTICS
Proteïna
Contingut en greix
Fibres en brut
Matèria inorgànica

RACIÓ DIÀRIA RECOMANADA

32

%

28%
2,5%
8%

Pes adult
2 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 50 kg
50 - 60 kg

Esforç prolongat g/dia
40-75 g
75-120 g
120-205 g
205-280 g
280-345 g
345-410 g
410-470 g

Esforç intens g/dia
50-100 g
100-170 g
170-280 g
280-380 g
380-470 g
470-560 g
560-640 g

ALIMENT COMPLET I EQUILIBRAT PER A GOSSOS ADULTS I ACTIUS
COMPOSICIÓ: Carn fresca d'au (20%; amb 12% de fetges), proteïnes deshidratades d'au, greix de pollastre (15,5%; font d'àcids grassos Ω-6), arròs (11%),
proteïnes deshidratades de porc (10%), pèsols, civada integral (5%), blat de moro, proteïnes animals hidrolitzades, proteïnes deshidratades de vedella i corder,
minerals, oli de peix (font d'àcids grassos Ω-3: EPA i DHA), sagí, llavor de lli (1%), ous (0,9%), polpa de remolatxa (0,6%), lignocel·lulosa natural (font de fibra
insoluble), fructooligosacàrids (FOS), mananoligosacàrids (MOS), extracte natural de cítrics (0,1%, font de polifenols i bioflavonoids).
ADDITIUS/KG. ADDITIUS NUTRICIONALS: Vitamina A 24.000 UI; Vitamina D3 1.500 UI; Vitamina E: 176mg; Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) 12,4 mg;
ferro (sulfat ferrós monohidratat): 62mg; iode (iodur potàssic): 1,4mg; coure (quelat de coure d'aminoàcids; hidratat): 8mg; manganès (quelat de manganès
d'aminoàcids, hidratat): 40mg; zinc (quelat de zinc d'aminoàcids, hidratat): 34mg; zinc (sulfat de zinc monohidratat): 81mg; seleni (seleniometionina produït per
Saccharomyces cerevisiae): 0,22mg. Amb antioxidants i conservants.Biotina: 1.900 mcg/kg; Colina: 2.900 mg/kg; Taurina: 1.500mg/kg
MANERA D'ÚS: Oferir la quantitat recomanada seguint les recomanacions de la taula adjunta. Conservar l'envàs ben tancat, en un lloc fresc, sec i resguardat
de la llum solar directa. UTILITZAR PREFERENTMENT ABANS DE: veure data, nº de registre i nº de lot a l'envàs. **bonArea mascota està fet amb matèries primes
fresques i naturals, el color i la forma de les croquetes pot variar.
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