Produto / Delicious Vaca (1 a 7 anos)

Delicious Vaca (1 a 7 anos)
Brekkies Delicious Vaca está concebido com uma mistura de texturas que fará com que o seu cão
desfrute ainda mais de todas as refeições. Contém uma seleção de carne fresca de vaca, peru e
frango, cereais e vegetais. Brekkies Delicious Vaca é um alimento 100% completo e equilibrado para
cães. A sua fórmula foi desenvolvida com uma excelente combinação de cinco nutrientes que
ajudarão o seu cão a manter o sistema imunitário forte, aumentando as defesas. Os croquetes tenros
combinam uma seleção de carne fresca de vaca, peru e frango que contém as proteínas necessárias
para uma dieta rica e equilibrada. Além disso, inclui croquetes com cereais e vegetais para
complementar o seu menu diário.
Compartir:

Composição
Cereais (14% de arroz nos croquetes de arroz, 4% de trigo), carne e subprodutos de origem animal
(4% de vaca nos croquetes vermelhos, 4% de frango nos croquetes beges, 2% de pato nos croquetes
castanho-escuros), extratos de proteínas vegetais, azeites e gorduras, minerais, subprodutos de
origem vegetal, açúcares, vegetais (2% de ervilhas nos croquetes verdes, 0,6% de cenoura nos
croquetes cor de laranja).
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Proteína 25%
Conteúdo de gordura 12,5%
Fibras brutas 1,5%
Matéria inorgânica 7%
Cálcio 1,3%
Fósforo 0,8%
Humidade 11%
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Vitamina A 16000 UI
Vitamina D3 1200 UI
Vitamina E 145 mg
Sulfato de ferro mono-hidratado 228 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 351 mg
Selenito de sódio 0,21 mg
*Contém corantes e antioxidantes

Doses diárias recomendadas
Peso 1-5Kg 5-10Kg 10-25Kg 25-45Kg 45-70Kg
Em g 30-90g 90-150g 150-290g 290-435g 435-600g

Formatos disponíveis

●

3 kg

