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	Button: Print / Export
	Headline: Висококачествена пълноценна храна за котки 
	Description: Pro Katt е разработена главно за професионални развъдчици. Pro Katt е богатa на животински протеини и съдържа всички хранителни вещества, от които се нуждаят котките. 
	About 1: ЗАСИЛВА ИМУННАТА СИСТЕМА• Обогатена с витамини А и Е, които засилват имунната система• Максимално съдържание на мастни киселини Омега 3 и Омега 6 за борба с възпаленията и засилване на имунитетаБОГАТА НА МИНЕРАЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСТИТЕ И ЗЪБИТЕ• Съдържа добре балансирано количество калций и фосфор за заздравяване на костите и зъбите• Обогатена с Витамин D за оптимално усвояване на минералите.ПРЕДОТВРАТЯВА ОБРАЗУВАНЕТО НА ТОПКИ ОТ КОСМИ• Богата е на мастни киселини Омега 3 и 6 за подобряване на кожата и козината• Обогатена е с мед за стимулиране на ензими, които поддържат цвета на козинатаЗА ЗДРАВА И ЛЪСКАВА КОЗИНA• Богата на мастни киселини Омега-3 и Омега-6 за подобряване и поддържане на състоянието на кожата и козината
	About 2: ПОДДЪРЖА ЗДРАВИ ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА• Ниски нива на магнезий и контролирани нива на калций и фосфор за поддържане на здрави пикочни пътищаСЪДЪРЖА ФРУКТО-ОЛИГОСАХАРИДИ• Фрукто-олигозахариди за добре здраве на стомашно чревният трактСЪДЪРЖА ЕКСТРАКТ ОТ ЮКА• Разстението Юка има свързващи свойства, които определено допринасят за отстраняването на фекалната миризма при котките. Когато се добави към диетата (храната) на котката, екстрактът от юка преминава през храносмилателния тракт без да бъдае усвоен и изхвърлен/отделен чрез изпражненията. В така получената материя юка компонентите се свързват с наличния амоняк и с други миришещи летливи вещества и по-този начин прекратяват тяхното разпространение във въздуха.МНОГО ВКУСНА ХРАНА• Високото съдържание на протеини задоволява месоядните нужди на котките.
	Content: НАЛИЧНОСТ: 15 кгПЪЛНОЦЕННА ХРАНА ЗА КОТКИ.СЪСТАВ: пиле, пшенично брашно, животински мазнини, пшеница, свинско месо, царевичен глутен, царевица, ленено семе, хидролизиран животински протеин, мая, целулозна каша, грах, сьомга, масло от сьомга, натриев хлорид, калиев хлорид, фрукто-олигозахариди, юка.АНАЛИТИЧНИ СЪСТАВКИ: протеин 32,0%, съдържание на мазнини 17,0%, сурова пепел 7,0%, сурови влакна 2,0%, калций 1,2%, фосфор 1,0%, омега-3 мастни киселини 0,3%, омега-6 мастни киселини 2%, таурин 2500 mg/ килограма.ДОБАВКИ: Хранителни добавки: витамин А 30000 IU/kg, витамин D3 1500 IU/kg, витамин Е 150 mg/kg, 3b103 (желязо) 75 mg/kg, 3b202 (йод) 2 mg/kg, 3b405 (мед) 10 mg /kg, 3b502 (манган) 86 mg/kg, 3b605 (цинк) 97 mg/kg, 3b802 (селен) 0,3 mg/kg; Антиоксиданти; Технологични добавки: Клиноптилолит от седимен произход: 10 g/kg.
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