APPLAWS PILNVĒRTĪGA SAUSĀ BARĪBA SUŅIEM
Pilnvērtīga sausā barība pieaugušiem visu šķirņu suņiem. Dabiskas izejvielas. Bezgraudu. Nav izmantoti mākslīgie konservanti. Bez sintētiskām krāsvielām.
Bez mākslīgiem aromatizētājiem.
Ražotājs: MPM Products Ltd, PO Box 613, SK10 9JD, Apvienotā Karaliste. Ražots ES.
nosaukums

informācija

APP SUŅU SAUSĀ Sastāvdaļas: vista 24% (dehidrēta vista 19%, vistas mērce 5%), kukurūza, kukurūzas milti, dārzeņi 10% (zirņi, kaltēti cigoriņi (dabisks FOS un inulīna avots),
BARĪBA AR PĪLI batātes), baltie rīsi, vistas tauki 5%, pīle 4%, cukurbiešu mīkstums, minerālvielas, laša eļļa, alus raugs, linsēklas, kaltēti āboli, Yucca schidigera, Rosemarinus sp,

Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp.
Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni: A (3a672a): 14000IU/kg, D3 (E671): 1000IU/kg, E (alfa-tokoferola acetāts)(3a700): 100mg/kg; minerālvielas: dzelzs
(dzelzs(II) sulfāts (monohidrāts))(E1): 100mg/kg, varš (vara(II) sulfāts (monohidrāts))(E4): 10mg/kg, cinks (cinka(II) sulfāts (monohidrāts))(E6): 125mg/kg,
mangāns (mangāna(II) oksīds)(E5): 5mg/kg, jods (kalcija jodāts)(3b202): 1,5mg/kg, selēns (nātrija selenīts) (E8) 0,2mg/kg.
Analītiskie komponenti: kopproteīns 22%, koptauki 11,5%, kokšķiedra 3,5%, koppelni 7%, omega-3 0,4%, omega-6 2,3%, mitrums 9%.

Iepakojums: 2 kg.

APP SUŅU SAUSĀ Sastāvdaļas: vista 24% (dehidrēta vista 19%, vistas mērce 5%), kukurūza, kukurūzas milti, dārzeņi 10% (zirņi, kaltēti cigoriņi (dabisks FOS un inulīna avots),
BARĪBA AR TĪTARU batātes), baltie rīsi, vistas tauki 5%, tītars 4%, cukurbiešu mīkstums, minerālvielas, laša eļļa, alus raugs, linsēklas, kaltēti āboli, Yucca schidigera, Rosemarinus sp,

Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp.
Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni: A (3a672a): 14000IU/kg, D3 (E671): 1000IU/kg, E (alfa-tokoferola acetāts)(3a700): 100mg/kg; minerālvielas: dzelzs
(dzelzs(II) sulfāts (monohidrāts))(E1): 100mg/kg, varš (vara(II) sulfāts (monohidrāts))(E4): 10mg/kg, cinks (cinka(II) sulfāts (monohidrāts))(E6): 125mg/kg,
mangāns (mangāna(II) oksīds)(E5): 5mg/kg, jods (kalcija jodāts)(3b202): 1,5mg/kg, selēns (nātrija selenīts) (E8) 0,2mg/kg.
Analītiskie komponenti: : kopproteīns 22%, koptauki 11,5%, kokšķiedra 3%, koppelni 7,5%, omega-3 0,5%, omega-6 2,2%, mitrums 9%.

Iepakojums: 2 kg.
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nosaukums

informācija

APP SUŅU SAUSĀ Sastāvdaļas: vista 28,5% (dehidrēta vista 23,5%, vistas mērce 5%), kukurūza, kukurūzas milti, dārzeņi 10% (zirņi, kaltēti cigoriņi (dabisks FOS un inulīna avots),
BARĪBA AR VISTU batātes), baltie rīsi, vistas tauki 4,5%, cukurbiešu mīkstums, minerālvielas, laša eļļa, alus raugs, linsēklas, kaltēti āboli, Yucca schidigera, Rosemarinus sp, Vitis sp,

Curcuma sp, Citrus sp.
Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni: A (3a672a): 14000IU/kg, D3 (E671): 1000IU/kg, E (alfa-tokoferola acetāts)(3a700): 100mg/kg; minerālvielas: dzelzs
(dzelzs(II) sulfāts (monohidrāts))(E1): 100mg/kg, varš (vara(II) sulfāts (monohidrāts))(E4): 10mg/kg, cinks (cinka(II) sulfāts (monohidrāts))(E6): 125mg/kg,
mangāns (mangāna(II) oksīds)(E5): 5mg/kg, jods (kalcija jodāts)(3b202): 1,5mg/kg, selēns (nātrija selenīts) (E8) 0,2mg/kg.
Analītiskie komponenti: kopproteīns 22%, koptauki 11,5%, kokšķiedra 3,5%, koppelni 7%, omega-3 0,5%, omega-6 2,2%, mitrums 9%.
Iepakojums: 2 kg.

APP SUŅU SAUSĀ Sastāvdaļas: vista 24% (dehidrēta vista 19%, vistas mērce 5%), kukurūza, kukurūzas milti, dārzeņi 10% (zirņi, kaltēti cigoriņi (dabisks FOS un inulīna avots),
BARĪBA AR ZIVI batātes), baltie rīsi, vistas tauki 5%, zivs 4%, cukurbiešu mīkstums, minerālvielas, laša eļļa, alus raugs, linsēklas, kaltēti āboli, Yucca schidigera, Rosemarinus sp,

Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp.
Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīni: A (3a672a): 14000IU/kg, D3 (E671): 1000IU/kg, E (alfa-tokoferola acetāts)(3a700): 100mg/kg; minerālvielas: dzelzs
(dzelzs(II) sulfāts (monohidrāts))(E1): 100mg/kg, varš (vara(II) sulfāts (monohidrāts))(E4): 10mg/kg, cinks (cinka(II) sulfāts (monohidrāts))(E6): 125mg/kg,
mangāns (mangāna(II) oksīds)(E5): 5mg/kg, jods (kalcija jodāts)(3b202): 1,5mg/kg, selēns (nātrija selenīts) (E8) 0,2mg/kg.
Analītiskie komponenti: kopproteīns 22%, koptauki 11,5%, kokšķiedra 3,5%, koppelni 7%, omega-3 0,5%, omega-6 2,2%, mitrums 9%.
Iepakojums: 2 kg.
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