Winner Plus Lamb & Potato HOLISTIC
Kompletní krmivo vhodné pro citlivé psy všech plemen v každé fázi jejich života.
Díky nízkému obsahu bílkovin a tuků je Winner Plus Lamb & Potato HOLISTIC ideální i pro obézní nebo starší psy. Bezlepkové krmivo s vysoce kvalitním
jehněčím masem, které neobsahuje zrniny. Jediným zdrojem živočišných bílkovin je zde kvalitní jehněčí maso, zpracovávané se stejnou pečlivostí, jako maso
určené ke konzumaci pro lidi. Brambory jako zdroj rostlinných bílkovin činí toto krmivo vhodné pro všechna plemena psů, zejména pro psy s alergiemi a
nesnášenlivostí vůči lepku. Doporučujeme i pro psy s poruchami trávícího ústrojí. Mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6 blahodárně působí na srst. Bylinky pak
mají pozitivní vliv na metabolické funkce a stimulují střevní flóru, zatímco L-karnitin dodává energii a vitalitu.
Obsahuje 37% kuřecího a jehněčího masa. Bylinky obsažené v krmivu mají pozitivní vliv na metabolické funkce a stimulují střevní flóru, zatímco L-karnitin
dodává energii a vitalitu. Přírodní inulin stimuluje střevní flóru a trávení tuků, obsažené plody zajišťují dostatek přírodních vitamínů, které spolu s vitaminem E
podporují imunitní systém a aktivně chrání buňky před volnými radikály. Toto vysoce kvalitní krmivo řady HOLISTIC neobsahuje sóju, kukuřici, vejce a mléčné
výrobky, a je připraveno bez chemických dochucovadel, barviv a aromatických látek.
Složení: bramborové vločky, sušené jehněčí maso (25%), bramborový škrob, živočišný tuk, neslazené řepné vlákniny, bramborová bílkovina, rohovník mouka,
hydrolyzované živočišné bílkoviny, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaný rostlinný protein, byliny (měsíček měsíček, fenykl, heřmánek, máta peprná , petržel,
pískavice řecké seno semena, kořen čekanky, kořen lékořice), ovoce (růže šípková, malina, borůvka), minerální látky, vitamíny, stopové prvky (železo 180 mg,
zinek 160 mg, mangan 16 mg, mědi 15 mg, jód 2 , 0 mg, selen 0,25 mg), přírodní vitamin E.

Určeno pro: všechna plemena / jedince s poruchami trávení či alergiemi
Dodáváno v balení: 2 kg, 12 kg

