
GWARANTOWANA ANALIZA
Białko (min.) ................................................................... 25 %
Tłuszcz (min.) ................................................................. 16 %
Włókno (max.) .................................................................. 4 %
Wilgotność (max.) .......................................................... 10 %
Wapń / Fosfor (min.) ...........................................2.2 % / 1.4 %
Omega-6 / Omega-3 (min.) ................................2.5 % / 0.5 %
DHA / EPA (min.) .................................................0.2 % / 0.2 %
Glukozamina (min.) ............................................. 700 mg/kg
Chondroityna (min.) ............................................ 500 mg/kg

ROZKŁAD KALORII
Energia metaboliczna 3505 kcal/kg (421 kcal na kubek 
250 ml). 27 % energii pochodzi z białka, 40 % z tłuszczy, 
33 % z owoców, warzyw i owsa.

LAMB & OKANAGAN APPLE BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIA

KARMA DLA PSÓW

RANCH-RAISED

SINGLES

SKŁADNIKI
Dehydratyzowane mięso jagnięce, świeże mięso 
jagnięce, parowany owies, groszek, jabłka, ziemniaki, 
olej słonecznikowy, płatki owsiane, wątroba jagnięca, 
lucerna, gruszki, suszone algi, włókna grochu, słodkie 
ziemniaki, dynia, kabaczek, pasternak, marchewka, 
szpinak, żurawina, czarne jagody, organiczne wodorosty, 
korzeń cykorii, jagody jałowca, dzięgiel litwor, kwiat 
nagietka, słodki koper, liście mięty pieprzowej, lawenda, 
rozmaryn + witaminy i minerały.**
** Pełna lista witamin i minerałów na stronie internetowej www.acana.com.pl

KARMY OPARTE NA JAGNIĘCINIE JAKO JEDYNYM ŹRÓDLE BIAŁKA SĄ CZĘSTO 
POLECANE DLA PSÓW O WRAŻLIWYM UKŁADZIE POKARMOWYM. JEDNAK WIELE 
KONWENCJONALNYCH KARM TEGO TYPU ZAWIERA DODATEK KURCZAKA, MIESZANKĘ 
ZBÓŻ ORAZ NIEODPOWIEDNIE BIAŁKO ROŚLINNE.

Formuła prawdziwie hipoalergicznej diety ACANA LAMB & OKANAGAN APPLE 
zawiera mięso chowanych na wolnym wybiegu jagniąt z Nowej Zelandii  oraz zdrowe 
jabłka. Jagnięcina w karmie LAMB & OKANAGAN APPLE jest jedynym źródłem białka 
zwierzęcego.

W miejsce zbóż o wysokim indeksie glikemicznym, takich  jak biały ryż, pszenica czy 
kukurydza, karma ACANA zawiera  zdrowe owoce i warzywa z doliny Okanagan (Kolumbia 
Brytyjska) oraz parowany owies – hipoalergiczne zboże o niskim indeksie glikemicznym.

Karmy Acana produkowane są wyłącznie w fabryce w Albercie w Kanadzie. Karma 
ACANA LAMB & OKANAGAN APPLE zapewni Twojemu psu zdrowie, siłę i witalność.

PRZECZYTAJ SKŁAD NASZEJ KARMY, A Z PEWNOŚCIĄ SIĘ Z NAMI ZGODZISZ.


