SPECIFIC™ F-BIO-W ORGANIC
Z KURCZAKIEM
Organiczna karma bytowa dla dorosłych kotów o normalnym
zapotrzebowaniu energetycznym zawierająca w swoim składzie
certyfikowane organiczne (co najmniej 95%) wysoko strawne składniki
oraz aktywne substancje wpływające na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu.

Wskazania
Opakowanie: 100 gram
•
•
•

Karma organiczna dla dorosłych kotów
Może być stosowana u kotów chorych na cukrzycę
Może być stosowana u kotów cierpiących na idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego

Właściwości i podstawowa charakterystyka

Doskonała jakość i strawność - wysokostrawne i wysokoprzyswajalne składniki gwarantują
optymalną podaż składników odżywczych, przez co zmniejszają pobór karmy oraz ograniczają
objętość stolca.

Optymalny skład - zbilansowana ilość białka, witamin i minerałów oraz umiarkowana
energetyczność. Idealnie zbilansowana karma zapewnia utrzymanie psa w doskonałej kondycji
oraz ogranicza nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do otyłości

Certyfikat Austria Bio Garantie – co najmniej 95% składników karmy pochodzi od
certyfikowanych, kontrolowanych dostawców surowców organicznych. Linia karm
SPECIFIC™ Organic Diets posiada certyfikat Austria Bio Garantie, austriackiego podmiotu
certyfikującego i kontrolującego wytwórców i dostawców produktów organicznych

Dodatkowe informacje
•

•

•

Ziarno orkiszu zawiera więcej białka (13–17 proc.) niż ziarno pszenicy zwyczajnej. Jest od nich także bogatsze w lepiej
przyswajalny gluten. Ponadto zawiera więcej cynku, miedzi i selenu oraz witamin A, E i D. Dominującym kwasem
tłuszczowym jest wartościowy dla zdrowia kwas linolenowy. Gatunek ten jest również bogatym źródłem błonnika
pokarmowego.
Obniżona zawartość węglowodanów oraz podwyższona zawartość białka wpływa korzystnie na uwalnianie insuliny u
kotów cierpiących na cukrzycę. Aminokwasy w mniejszym stopniu niż glukoza wywołują uwalnianie insuliny. Nadmiar
węglowodanów w diecie jest źle tolerowany przez koty.
Spożycie wilgotnych produktów zwiększa objętość moczu i nasila diurezę u kotów. W powiązaniu z kontrolowanym pH
moczu zapobiega kamicy pęcherza moczowego oraz wspomaga leczenie już istniejącej kamicy.

Składniki
Wieprzowina, wołowina, mięso z kurcząt (14%), olej rzepakowy, ryż, minerały i witaminy.
Nie zawiera syntetycznych barwników, dodatków smakowych oraz składników modyfikowanych genetycznie.

Zawartość wybranych składników pokarmowych

Składnik
Energia kJ
Białko [g] surowe
Tłuszcz [g] surowy
Węglowodany [g]
Włókno [g]
Wapń [g]
Fosfor [g]
Sód [g]
Woda [g]

Zawartość w 100 g Zawartość na /MJ
452
9,7
21,5
7,2
15,9
1,1
2,4
0,7
1,5
0,23
0,50
0,20
0,44
0,09
0,20
79,9

Zalecenia żywieniowe i dawkowanie

Powyższe dawki mają charakter orientacyjny. Indywidualne
zapotrzebowanie na karmę zależy od szeregu czynników takich jak rasa,
pora roku, aktywność kota. W związku z powyższym powinno się stale
kontrolować masę ciała zwierzęcia i dostosowywać ilość pokarmu do
aktualnych potrzeb. Zwierzę powinno mieć ciągły dostęp do świeżej
wody.

