PRZEWODNIK PO PRODUKTACH GA

Asortyment karm Superfoods 65
Kod produktu GA:

Indyk z wolnego wybiegu
z pietruszką, papają, pokrzywą, cukinią i dynią

Pies dorosły — mała rasa
Asortyment karm Superfoods 65
Asortyment karm Superfoods 65 obejmuje
szeroki wybór receptur z najlepszym,
świeżo przygotowanym surowym mięsem,
delikatnie ugotowanym w celu ochrony
cennego białka, a także mieszankę
pożywnych produktów Superfoods.

Superfood

Wysoka zawartość składników
pochodzenia zwierzęcego

65%

Łączna zawartość

Korzystając z naszej
unikalnej technologii
Freshtrusion™
stworzyliśmy recepturę,
która zawiera minimum
35% świeżo przygotowanego
indyka z wolnego wybiegu.

Dlaczego Superfoods?

v1

Pietruszka

Źródło witaminy K, która odgrywa kluczową
rolę w metabolizmie wapnia, wspomagając
w utrzymaniu zdrowych kości.

Papaja

Dobre źródło witaminy C znanej ze swoich
właściwości przeciwutleniających, która korzystnie
wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego.

Pokrzywa

Źródło żelaza w celu wsparcia prawidłowych
funkcji układu krążenia.

Cukinia

Źródło witaminy B3, ważnego kofaktora
metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów.

Dynia

Źródło witaminy A, która ma pozytywny
wpływ na funkcjonowanie narządu wzroku.

Recipereceptury
Claims
Zalety
Łączna zawartość indyka
i wieprzowiny 65%
Bogaty w niezbędne aminokwasy oraz wiele
witamin i minerałów, które mogą mieć pozytywny
wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Minimum 35% świeżo
przygotowanego indyka
z wolnego wybiegu
Etycznie pozyskiwane źródło wysoce
przyswajalnego białka.

Suszona mieszanka
produktów Superfoods
Mieszanka 5 starannie wybranych składników
Superfoods, każdy z własną wyjątkową korzyścią.

Naturalnie
występujacy kolagen
Zawarty w świeżo przygotowanych
składnikach kolagen, pomaga
zachować zdrowe stawy i skórę.

Zdrowy układ trawienny
Prebiotyki MOS i FOS mogą ułatwiać
trawienie i mieć korzystny wpływ na
rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

Bez dodatku zbóż
Receptura sformułowana bez dodatku zbóż.

SFE

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH GA

Asortyment karm Superfoods 65
Kod produktu GA:

SKŁAD

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

pietruszka*
papaja*

35% świeżo
przygotowanego
indyka
z wolnego
wybiegu

pokrzywa*
cukinia*
dynia*

inne
składniki
funkcjonalne
23%
wieprzowiny

SFE

7% indyka

Indyk i Wieprzowina 65% (świeżo przygotowany indyk z wolnego
wybiegu 35%, suszona wieprzowina 23%, tłuszcz z indyka
4.5%, wywar z indyka 2.5%), bataty, fasolka, pulpa buraczana,
suszona mieszanka produktów Superfoods* (w tym pietruszka,
papaja, pokrzywa, cukinia, dynia), suplement omega-3, minerały,
fruktooligosacharydy (FOS, 192 mg/kg), mannanoligosacharydy
(MOS, 48 mg/kg), ekstrakt z oliwek (0.01%)
*Każdy odpowiada 4% świeżych składników

ROZMIARY OPAKOWAŃ
• Rozmiary opakowań dostosowane
do potrzeb klienta:

Białko surowe
37%
Tłuszcz surowy
14%
Włókno surowe
3,5%
Popiół surowy
8,5%
Wilgotność
8%
Bezazotowe związki wyciągowe (NFE) 29%
Energia metaboliczna
370 kcal/100g
Kwasy tłuszczowe omega-6
1,9%
Kwasy tłuszczowe omega-3
0,5%
Wapń
1,3%
Fosfor
1,1%

DODATKI DIETETYCZNE NA KG:
Witaminy: witamina A 15000 j.m., witamina D3 2000 j.m.,
witamina E 95 j.m.
Pierwiastki śladowe: cynk (jednowodny siarczan cynku) 50
mg, żelazo (jednowodny siarczan żelaza (II)) 50 mg, mangan
(jednowodny siarczan manganu) 35 mg, miedź (pentahydrat
siarczanu miedzi (II)) 12 mg, jod (bezwodny jodan wapnia
i jodek potasu) 1.7 mg, selen (selenin sodu) 0.2 mg

• Okres ważności: 18 miesięcy.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE*

• Proszę skontaktować się z opiekunem
Państwa konta, aby sprawdzić dostępność.

WIELKOŚĆ GRANULATU
• Rozmiar i kształt granulatu optymalny dla dorosłych psów małych ras.
• Odpowiednio chrupiąca struktura granulatu.
5mm (+/- 0.5mm)

10mm (+/- 1mm)

Waga psa (kg)

Dzienna porcja karmy (g)

1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 140g

*Każdy pies jest inny, dlatego stosując przedstawione zalecenia należy
wziąć pod uwagę rasę, wiek, temperament i poziom aktywności danego
psa. Przy zmianie karmy nowy produkt należy przez pierwsze dwa tygodnie
wprowadzać stopniowo. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody.

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią interpretację rozporządzenia nr 2017/2279 dokonaną przez spółkę GA Pet Food Partners Ltd. Podobnie jak w przypadku wszystkich przepisów,
o właściwej wykładni prawa decydują wyłącznie sądy. W przypadku opracowywania/drukowania nowych opakowań, ulotek lub publikowania treści w witrynach internetowych, zaleca się zasięgnięcie porady
prawnej. Określone ustawowo parametry deklarowanej zawartości składników analitycznych (tj. białka surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego, popiołu surowego) oraz wilgotności można wskazać
jako deklarowaną zawartość składników. Pozostałe parametry podaje się wyłącznie w celach poglądowych. Zaleca się przeprowadzenie stosownych analiz w celu ustalenia dokładnej zawartości dodatkowych
składników. Spółka GA nie ponosi odpowiedzialności za publikacje zawartości nieokreślonych ustawowo składników odżywczych, dokonane bez wcześniejszego uzyskania zgody spółki GA. Spółka GA nie
ponosi odpowiedzialności za dodatkowe ilości składników odżywczych pochodzące z dostarczonych przez klienta materiałów surowych bez uzyskania szczegółowych wyjaśnień na piśmie. Zmiany receptury: W
miarę pojawiania się nowych danych i w celu nieprzerwanego spełniania wymogów w zakresie określonych ustawowo deklarowanych zawartości składników analitycznych, receptury mogą być modyfikowane
z uwzględnieniem zmian parametrów dotyczących materiałów surowych oraz ich dostępności. Mogą zaistnieć również inne okoliczności znajdujące się poza naszą kontrolą (w tym m.in. działanie siły wyższej),
które będą skutkować koniecznością zmiany receptury. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone na stałe, matryca receptury zostanie zaktualizowana, a nabywcy otrzymają stosowne powiadomienie.

