Produto / T &D Senior (mais de 7 anos)

T &D Senior (mais de 7 anos)
O novo Brekkies T & D Senior é um alimento ideal para cães adultos a partir dos 7 anos, composto
por pedaços tenros para que o seu cão possa desfrutar de uma refeição agradável ao mesmo tempo
que se alimenta com uma dieta concebida para se adequar às alterações que o organismo vai
sofrendo. Esta saborosa receita foi elaborada com frango, peru, vitela e todos os nutrientes
essenciais para que o seu cão sénior esteja em excelente condição física e ao mesmo tempo desfrute
da sua refeição. O elevado teor de proteínas e baixo nível de gorduras destes croquetes permitem
manter a tonificação muscular e controlar o peso. Os cereais como o trigo, o milho e o arroz
fornecem os hidratos de carbono necessários para uma boa digestão. As vitaminas e os minerais
contribuem para a manutenção de uns ossos fortes e uns dentes saudáveis.
Compartir:

Composição
Cereais (4% de milho), carne e derivados de animais (4% de frango, 4% de peru nos croquetes
castanhos; 4% de carne nos croquetes vermelhos), extratos de proteínas vegetais, derivados de
origem vegetal, azeites e gorduras, açúcares, minerais, vegetais (0,5% de feijão desidratado nos
croquetes verdes, 0,5% de cenoura desidratada nos croquetes cor de laranja), leite e derivados
lácteos (0,01% queijo desidratado nos croquetes beges).

Componentes analíticos
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Proteína 25%
Conteúdo de gordura 12,0%
Fibras brutas 2,0%
Matéria inorgânica 7,5%
Cálcio 1,45%
Fósforo 0,9%
Humidade 11%

Aditivos
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Vitamina A 16000 UI
Vitamina D3 1120 UI
Vitamina E 145 mg
Sulfato de ferro mono-hidratado 237 mg
Óxido de ferro 77 mg
Iodeto de potássio 1,7 mg
Sulfato de cobre penta-hidratado 30 mg
Sulfato de manganês mono-hidratado 110 mg
Sulfato de zinco mono-hidratado 360mg
Selenito de sódio 0,21 mg
Contém corantes e antioxidantes

Doses diárias recomendadas
Peso 1-5Kg 5-10Kg 10-25Kg 25-45Kg 45-75Kg
Em g 30-95g 95-160g 160-315g 315-490g 490-680g

Formatos disponíveis

●

3 kg

●

7.5 kg

