NATURE’S
RULE Nº5

SKŁADNIKI

ADULT LARGE BREED

BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIA
KARMA DLA PSÓW

MATKA NATURA UKSZTAŁTOWAŁA WSZYSTKIE PSY JAKO MIESOŻERCÓW,
DLATEGO TEŻ ICH DIETA POWINNA BYĆ BOGATA W RÓŻNE GATUNKI MIĘS, Z
DODATKIEM OWOCÓW, WARZYW I ZIÓŁ.
Karma ACANA ADULT LARGE BREED przepełniona jest
jajami, poławianą w naturalnym środowisku stornią
owocami i warzywami z doliny Okanagan. Wszystkie
ŚWIEŻE, bez sztucznych konserwantów, niezrównane
smaku.

** Pełna lista witamin i minerałów na stronie internetowej www.acana.com.pl

mięsem kurczaka, całymi
z Vancouver Island oraz
składniki dostarczane są
pod względem jakości i

GWARANTOWANA ANALIZA

Białko (min.) ................................................................... 33 %
Tłuszcz (min.) ................................................................. 14 %
Włókno (max.) .................................................................. 4 %
Wilgotność (max.) .......................................................... 10 %
Wapń / Fosfor (min.) ...........................................1.6 % / 1.1 %
Omega-6 / Omega-3 (min.) ................................2.5 % / 0.9 %
DHA / EPA (min.) .................................................0.4 % / 0.4 %
Glukozamina (min.) ............................................1500 mg/kg
Chondroityna (min.) ............................................ 900 mg/kg

W miejsce zbóż o wysokim indeksie glikemicznym, takich jak biały ryż, pszenica czy
kukurydza, które zwykle znajdują się w konwencjonalnych karmach, ACANA zawiera
świeże owoce i warzywa oraz parowany owies - zboże o niskim indeksie glikemicznym.
Karmy Acana produkowane są wyłącznie w fabryce w Albercie w Kanadzie. Karma
ACANA ADULT LARGE BREED zapewni Twojemu psu zdrowie, siłę i witalność.

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

Dehydratyzowane mięso kurczaka, parowany owies,
świeże mięso kurczaka, ziemniaki, groszek, wątróbka z
kurczaka, świeże całe jaja, świeże mięso storni, tłuszcz z
kurczaka, lucerna, olej ze śledzia, włókna grochu, jabłka,
gruszki, 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 + witaminy i minerały.**

CLASSICS

ROZKŁAD KALORII

Energia metaboliczna 3458 kcal/kg (415 kcal na kubek
250 ml). 33 % energii pochodzi z białka, 35 % z tłuszczy,
32 % z owoców, warzyw i owsa.

