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Link do produktu: https://www.rawela.pl/kit-cat-purrpuree-chicken-scallop-4x15g-p-7785.html

Kit Cat PurrPuree Chicken &
Scallop 4x15g
Cena

9,12 zł

Dostępność

od ręki

Numer katalogowy

17357

Kod EAN

8852084172904

Opis produktu
Kit Cat PurrPuree Kurczak & Przegrzebek

Kit Cat PurrPuree to saszetki z delikatną polewą o konsystencji kremu, którą możesz serwować na różne sposoby:
Bezpośrednio z saszetki
Na miseczce jako samodzielny przysmak
Na codziennej karmie, aby dodać jej smakowitości - sposób polecany zwłaszcza dla wybrednych kotów.
Przysmaki Kit Cat są tworzone z wyselekcjonowanych i starannie przygotowywanych naturalnych składników - niskotłuszczowe mięso kurczaka
lub ryby bogate w kwasy Omega-3 i Omega-6.
Receptura Kit Cat nie zawiera barwników, konserwantów, zbóż, ani soli. Jest przeznaczona dla kotów na wszystkich etapach życia.
Bezzbożowa, pyszna i w 100% naturalna przekąska gwarantuje smakowitą i zdrową ucztę dla Twojego kota.
Jakość używanych składników na poziomie Human Grade, czyli najwyższa - taka sama, jak dla ludzi.
Przysmaki dla kota Kit Cat opracowali dietetycy, którzy jednocześnie są miłośnikami kotów.
Koty uwielbiają aromatyczne i pyszne kremy - ten delikatny i zdrowy przysmak skusi nawet kota-niejadka.
Przekąski Kit Cat są przygotowywane z myślą o najbardziej wymagających kocich podniebieniach.

Zalety przysmaków Kit Cat:
W 100% naturalne, na bazie najwyższej jakości składników (Human Grade).
Nie zawierają: zbóż, soli, barwników i konserwantów.
Z mięsa kurczaka o niskiej zawartości tłuszczu.
Z ryb bogatych w kwasy Omega.
Odpowiednie dla kotów w każdym wieku.
Przysmaki tworzone pod kontrolą kocich dietetyków.
Pakowane w saszetki 15 g - gwarancja świeżości.

Skład:
Kurczak pozbawiony kości, świeży przegrzebek, woda, modyfikowana skrobia, środek zagęszczający, ekstrakt z tuńczyka, tauryna, witamina E

Analiza:
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Białko

min. 6%

Tłuszcz

min. 0,1%

Włókno

max. 1%

Popiół

max. 2%

Wilgotność

max. 90%

Energia
metaboliczna

115,23 kcal/100g

Zalecenia żywieniowe:
Podawać jako uzupełnienie codziennej diety. Ilość powinna być dostosowana do wieku, wagi i poziomu aktywności kota.
Podawać w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewać saszetki w mikrofali.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni.
Zapewnij kotu świeżą wodę do picia.
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