
SKŁADNIKI
Mączka z kurczaka, ziemniaki russet, mięso kurczaka, 
mięso sandacza, mączka z białorybów*, groszek, tłuszcz 
z kurczaka, lucerna, wątróbka z kurczaka, mięso siei, całe 
jaja, olej z łososia, słodkie ziemniaki, dynia, szpinak, zielona 
rzepa, pomidory, marchewka, jabłka, morskie wodorosty, 
żurawina wielkoowocowa, czarne jagody, jagody jałowca, 
czarna porzeczka, korzeń cykorii, korzeń lukrecji, dzięgiel 
litwor, kozieradka, kwiat nagietka, nasiona kopru, liść mięty 
pieprzowej, kwiaty rumianku, kwiaty lawendy, cząber, 
rozmaryn + witaminy i minerały.**
*   mączka z białorybów zawiera stornię, halibuta, dorsza 
** Pełna lista witamin i minerałów na stronie internetowej www.acana.com.pl

GWARANTOWANA ANALIZA
Białko (min.) ...................................................................35 %
Tłuszcz (min.) .................................................................20 %
Włókno (max.) ..................................................................3 %
Wilgotność (max.) ..........................................................10 %
Wapń / Fosfor (min.) .......................................... 1.3 % / 1.1 %
Omega-6 / Omega-3 (min.) ............................... 3.5 % / 0.5 %
DHA/EPA (min.) ................................................. 0.35% / 0.1 %
Magnez (max.) ............................................................ 0.09 %
pH (max.) ..........................................................................5.5

ROZKŁAD KALORII
Energia metaboliczna 3950 kcal/kg (485 kcal na kubek 
250 ml). 35 % energii pochodzi z białka, 45 % z tłuszczy, 
20 % z owoców i warzyw.

WILD PRAIRIE for CATS BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIA

KARMA DLA KOTÓW

REGIONALS

MATKA NATURA UKSZTAŁTOWAŁA KOTY JAKO MIĘSOŻERCÓW – ICH DIETA POWINNA 
BYĆ BOGATA W BIAŁKO I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE ORAZ POZBAWIONA NIEODPOWIEDNICH 
WĘGLOWODANÓW I ZBÓŻ, TAK POWSZECHNIE OBECNYCH W KONWENCJONALNYCH 
KARMACH.

Dlatego ACANA WILD PRAIRIE jest przepełniona najlepszymi składnikami pochodzenia 
zwierzęcego - mięso kurczaka, całe jaja z lokalnych farm oraz poławiane w naturalnym 
środowisku ryby. Wszystkie składniki dostarczane są ŚWIEŻE, aby w pełni odżywiać Twojego 
kota.

Wysoka zawartość białka i zredukowana ilość węglowodanów idealnie pasuje do naturalnej 
diety kotów. W miejsce nieodpowiednich zbóż, które zwykle znajdują się w konwencjonalnych 
karmach, ACANA WILD PRAIRIE pełna jest zdrowych owoców, warzyw oraz roślin.

Karmy Acana produkowane są wyłącznie w fabryce w Albercie w Kanadzie. 
Karma ACANA WILD PRAIRIE zapewni Twojemu kotu zdrowie, siłę i witalność.

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


