PROCHOICE LAMB & RICE PRO 38 KITTEN FORMULA
Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για γατάκια
Σύνθεση: Αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (30%), αραβόσιτο, πράσινο μπιζέλι, ζωικό λίπος (κοτόπουλο), αφυδατωμένη
πρωτεΐνη κοτόπουλου, γλουτένη αραβοσίτου, πρωτεΐνη αφυδατωμένου αρνιού (4%), άσπρο ρύζι (4%),αποξηραμένα τεύτλα,
εκχύλισμα ζύμης (φυσική πηγή MOS), έλαιο σολομού, αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού, ζύμη αφυδατωμένης ζυθοποιίας,
αποξηραμένη γαρίδα Ανταρκτικής, αποξηραμένα κράνμπερι εκχύλισμα Yucca.
Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστες πρωτεΐνες 38,0%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 18,0%, ακατέργαστες ίνες 3,50%,
ανόργανες ύλες 8,50%, υγρασία 6,0%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 0,5%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα 1,9%.
Πρόσθετα (ανά Kg)
Βιταμίνες: Α: 30.000 IU Βιταμίνη D3: 1.300 IU Βιταμίνη Ε: 150 mg Νιασίνη: 40 mg
Αμινοξέα: Ταυρίνη: 1.500 mg
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (μονοένυδρο θειικό σίδηρο): 100,0 mg Ιώδιο (άνυδρο ιωδιούχο ασβέστιο): 1,5 mg Χαλκός
(πενταένυδρο θειικό χαλκό): 10,0 mg Μαγγάνιο (μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο): 5,0 mg Ψευδάργυρος (μονοένυδρο θειικό
ψευδάργυρο): 125,0 mg Σελήνιο (σεληνίτης του νατρίου) 0,2 mg
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal / kg): 3,910
Προτάσεις για τη σίτιση: Μοιράστε την ποσότητα σε πολλά μικρά γεύματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο νερό
για το κατοικίδιο ζώο σας. Αποθηκεύετε την τροφή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει κλείσει
σωστά μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης εκτυπώνεται στη συσκευασία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών.
Οδηγός διατροφής:
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PROCHOICE LAMB & RICE PRO 36 ADULT FORMULA
Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες με αρνί.
Σύνθεση: Αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (34%), αραβόσιτο, πράσινο μπιζέλι, λίπος κοτόπουλου, αφυδατωμένη
πρωτεΐνη κοτόπουλου, άσπρο ρύζι (4%), αφυδατωμένη πρωτεΐνη αρνιού (4%), ξηρό πολτό τεύτλων, γλουτένη αραβοσίτου,
μεταλλικά στοιχεία, εκχύλισμα ζύμης (φυσική πηγή MOS και β - γλυκάνες, 0,5%), αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού (0,5%),
λάδι σολομού (0,5%), ξηρή ζύμη ζυθοποιίας (0,5%). Αφυδατωμένη πρωτεϊνη γαρίδας, MOS (μαννάν - ολιγοσακχαρίτες),
αποξηραμένα κράνμπερι, εκχύλισμα Yucca.
Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστες πρωτεΐνες 36,0%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 16,0%, ακατέργαστες ίνες 3,50%,
ανόργανες ύλες 8,0%, υγρασία 6,0%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 0,4%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα 1,9%.
Πρόσθετα (ανά kg)
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Βιταμίνη Α: 20.000 IU Βιταμίνη D3: 1.750 IU Βιταμίνη Ε: 200 mg Νιασίνη: 40 mg Αμινοξέα: Ταυρίνη: 1.500 mg
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (μονοένυδρο θειικό σίδηρο) Ιώδιο (άνυδρο ιωδιούχο ασβέστιο): 1,5 mg Χαλκός (πενταϋδρίτης θειικού
χαλκού): 10,0 mg Μαγγάνιο (μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο): 5,0 mg Ψευδάργυρος (μονοένυδρο θειικό ψευδάργυρο): 125,0
mg Σελήνιο (σεληνίτης του νατρίου) 0,2 mg
Μεταβολιστεά ενέργεια (kcal / kg): 3,802
Προτάσεις για τη σίτιση: Μοιράστε την ποσότητα σε πολλά μικρά γεύματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο νερό
για το κατοικίδιο ζώο σας. Αποθηκεύετε την τροφή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει κλείσει
σωστά μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης εκτυπώνεται στη συσκευασία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών.
Οδηγός διατροφής:
Βάρος (kg):
Εξωτερικές γάτες
Εσωτερικές γάτες

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
18 42 55 67 77 87 97 106 115 123
24 38 49 60 70 79 87 95 103 111

PROCHOICE SALMON & RICE PRO 34 ADULT FORMULA
Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες με σολομό
Σύνθεση: Αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (34%), αραβόσιτο, πράσινο μπιζέλι, ζωικό λίπος (κοτόπουλο), άσπρο ρύζι,
αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου, μέταλλα, ζύμη
ζυθοποιίας, λάδι σολομού, πηγή MOS και β - γλυκανών), αφυδατωμένη πρωτεΐνη γαρίδας, αποξηραμένα κράνμπερι,
εκχύλισμα Yucca.
Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστες πρωτεΐνες 34,0%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 15,0%, ακατέργαστες ίνες 3,50%,
ανόργανες ύλες 7,50%, υγρασία 6,0%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 0,5%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα 1,9%.
Πρόσθετα (ανά Kg)
Βιταμίνες: Α: 30.000 IU Βιταμίνη D3: 1.300 IU Βιταμίνη Ε: 150 mg Νιασίνη: 40 mg
Αμινοξέα: Ταυρίνη: 1.500 mg
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (μονοένυδρο θειικό σίδηρο): 100,0 mg Ιώδιο (ασβέστιο 1,5 mg Χαλκός (πενταένυδρο θειικό χαλκό):
10,0 mg Μαγγάνιο (Μονοϋδρικό θειικό μαγγάνιο): 5,0 mg Ψευδάργυρος (μονοένυδρο θειικό ψευδάργυρο): 125,0 mg Σελήνιο
(σεληνίτης του νατρίου): 0,2 mg
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal / kg): 3.760
Προτάσεις για τη σίτιση: Μοιράστε την ποσότητα σε πολλά μικρά γεύματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο νερό
για το κατοικίδιο ζώο σας. Αποθηκεύετε την τροφή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει κλείσει
σωστά μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης εκτυπώνεται στη συσκευασία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών.
Οδηγός διατροφής:
Βάρος (kg):
Εξωτερικές γάτες
Εσωτερικές γάτες

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
19 42 55 67 78 88 98 107 116 124
24 38 50 61 70 79 88 96 104 112

PROCHOICE CHICKEN & RICE PRO 32 ADULT STERILIZED FORMULA
Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για στειρωμένες γάτες.
Σύνθεση: Αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (33%), αραβόσιτο, πράσινο μπιζέλι, ζωικό λίπος (κοτόπουλο), άσπρο ρύζι,
πολτός τεύτλων, αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (2%), μεταλλικά στοιχεία, αφυδατωμένη πρωτεϊνη σολομού(0,5%),
λάδι σολομού, ξηρή ζύμη ζυθοποιίας, εκχύλισμα ζύμης (φυσική πηγή MOS και β - γλυκάνες, 0,5%), αφυδατωμένη πρωτεΐνη
γαρίδας, αποξηραμένα κράνμπερι , εκχύλισμα Yucca.
Αναλυτικά συστατικά:
Ακατέργαστες πρωτεΐνες 32,0%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 13,0%, ακατέργαστες ίνες 3,0%, ανόργανες ύλες 7,50%,
υγρασία 6,0%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 0,4%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα 1,8%, ασβέστιο (Ca) 1,4%, φώσφορο (P) 0,09%, μαγνήσιο
(Mg) 0,08%.
Πρόσθετα (ανά Kg)
Βιταμίνες: Α 30.000 IU, Βιταμίνη D3 1.300 IU, Βιταμίνη Ε 150 mg, Νιασίνη 40 mg
Αμινοξέα: Ταυρίνη: 1.500 mg, DL-Μεθειονίνη: 5.000 mg
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (θειικό σίδηρο (άνυδρο ιωδιούχο ασβέστιο): 1,5 mg Χαλκός (πενταϋδρίτης θειικού χαλκού): 10,0 mg /
Μαγγάνιο (μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο): 5,0 mg / ψευδάργυρος (μονοένυδρο θειικό ψευδάργυρο): 100,0 mg / 125,0 mg /
σελήνιο (σεληνίτης του νατρίου): 0,2 mg
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal / kg): 3,620
Προτάσεις για τη σίτιση: Μοιράστε την ποσότητα σε πολλά μικρά γεύματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο νερό
για το κατοικίδιο ζώο σας. Αποθηκεύετε την τροφή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει κλείσει
σωστά μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης εκτυπώνεται στη συσκευασία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών.
Οδηγός διατροφής:
Βάρος (kg):
Γάτες εκτός σπιτιού (gr)
Γάτες εντός σπιτιού (gr)

1 2 3 4 5 6 7 8
9
23 36 48 58 67 76 84 92 100
20 32 42 51 59 67 75 81 88

10
107
95

PROCHOICE SALMON & SHRIMP PRO 33 ADULT STERILISED FORMULA
Πλήρης και ισορροπημένη ξηρή τροφή για στειρωμένες γάτες
Σύνθεση: Αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου (31%), αραβόσιτος (25%), πράσινο μπιζέλι, ζωικό λίπος (κοτόπουλο),
πρωτεΐνη αφυδατωμένου σολομού (4%), λευκό ρύζι (4% πολτός τεύτλων, μέταλλα, εκχύλισμα ζύμης (φυσική πηγή MOS και
βήτα - γλυκάνες, 0,5%), λάδι σολομού, ξηρή ζύμη ζυθοποιίας, πρωτεΐνη αφυδατωμένης γαρίδας, αποξηραμένα κράνμπερι,
εκχύλισμα Yucca .
Αναλυτικά συστατικά: Ακατέργαστες πρωτεΐνες 32,0%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 14,0%, ακατέργαστες ίνες 3,0%,
ανόργανες ύλες 7,5%, υγρασία 6,0%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 0,4%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα 1,8%, ασβέστιο (Ca) 1,4%, φώσφορο
(P) 0,09%, μαγνήσιο (Mg) 0,08%.
Πρόσθετα( ανά Kg)
Βιταμίνες Α: 30.000 IU Βιταμίνη D3: 1.300 IU Βιταμίνη Ε: 100 mg Νιασίνη: 40 mg
Αμινοξέα: Ταυρίνη: 1.500 mg, DL-Μεθειονίνη: 5.000 mg
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (άνυδρο ιωδιούχο ασβέστιο): 1,5 mg Χαλκός (πενταϋδρίτης θειικού χαλκού): 10,0 mg / Μαγγάνιο
(μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο): 5,0 mg / ψευδάργυρος (μονοένυδρο θειικό ψευδάργυρο): 100,0 mg / 125,0 mg / σελήνιο
(σεληνίτης του νατρίου): 0,2 mg
Μεταβολιστέα ενέργεια (kcal / kg): 3,706
Προτάσεις για τη σίτιση: Μοιράστε την ποσότητα σε πολλά μικρά γεύματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο νερό
για το κατοικίδιο ζώο σας. Αποθηκεύετε την τροφή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει κλείσει
σωστά μετά το άνοιγμα. Η ημερομηνία λήξης εκτυπώνεται στη συσκευασία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 18 μηνών.
Οδηγός διατροφής:
Βάρος (kg):
Γάτες εκτός σπιτιού (gr)
Γάτες εντός σπιτιού (gr)

1 2 3 4 5 6 7 8
9
23 36 48 58 67 76 84 92 100
20 32 42 51 59 67 75 81 88

10
107
95
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