SKŁADNIKI

PACIFICA for DOGS

BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIA
KARMA DLA PSÓW

ZIMNE I NIESKAZITELNE WODY PÓŁNOCNO - WSCHODNIEGO PACYFIKU SĄ ZNANE NA
ŚWIECIE Z RÓŻNORODNOŚCI I WYSOKIEJ JAKOŚCI RYB M.IN. ŚLEDZIA, STORNI I ŁOSOSIA
PACYFICZNEGO. ACANA PACIFICA TO FORMUŁA POZBAWIONA ZBÓŻ, OPARTA NA ŚWIEŻYM
MIĘSIE RYB, KTÓRE SĄ DOSTARCZANE DO NASZEJ FABRYKI ŚWIEŻE, NIGDY NIE MROŻONE,
BEZ SZTUCZNYCH KONSERWANTÓW.

* mączka z białorybów zawiera stornię, halibuta, dorsza
** Pełna lista witamin i minerałów na stronie internetowej www.acana.com.pl

GWARANTOWANA ANALIZA

Bogata różnorodność ryb jest źródłem łatwostrawnego białka zwierzęcego, które optymalnie
odżywia Twojego psa. Każda chrupka jest przepełniona niezbędnymi nienasyconymi kwasami
tłuszczowymi Omega-3 (EPA, DHA), które wzmacniają odporność i zapewniają zdrową skórę
oraz lśniącą sierść.

Białko (min.) ................................................................... 33 %
Tłuszcz (min.) ................................................................. 18 %
Włókno (max.) .................................................................. 3 %
Wilgotność (max.) .......................................................... 10 %
Wapń / Fosfor (min.) ...........................................1.4 % / 1.1 %
Omega-6 / Omega-3 (min.) ................................2.6 % / 1.3 %
DHA / EPA (min.) .................................................0.9 % / 0.3 %
Glukozamina (min.) ............................................1000 mg/kg
Chondroityna (min.) ............................................ 800 mg/kg

Formuła karmy jest uboga w węglowodany oraz jest całkowicie bezzbożowa, co odpowiada
naturalnej diecie psów. Zawiera zdrowe owoce i warzywa oraz zestaw roślin, bogatych w
pierwiastki śladowe i składniki odżywcze.

Karmy Acana produkowane są wyłącznie w fabryce w Albercie w Kanadzie.
Karma ACANA PACIFICA zapewni Twojemu psu zdrowie, siłę i witalność.
PRZECZYTAJ SKŁAD NASZEJ KARMY, A Z PEWNOŚCIĄ SIĘ Z NAMI ZGODZISZ.

Mięso łososia, mączka z łososia, mączka ze śledzia,
ziemniaki russet, groszek, mączka z białorybów*, słodkie
ziemniaki, olej z łososia (konserwowany mieszaniną
tokoferoli), lucerna, mięso ze śledzia, mięso storni,
naturalny aromat ryb, dynia, zielona rzepa, szpinak,
pomidory, marchew, jabłka, morskie wodorosty, żurawina
wielkoowocowa, czarne jagody, jagody jałowca, czarna
porzeczka, korzeń cykorii, dzięgiel litwor, kozieradka kwiat
nagietka, słodki koper, liście mięty pieprzowej, kwiat
rumianku, cząber, rozmaryn + witaminy i minerały.**

REGIONALS

ROZKŁAD KALORII

Energia metaboliczna 3750 kcal/kg (430 kcal na kubek
250 ml). 35 % energii pochodzi z białka, 40 % z tłuszczy,
25 % z owoców i warzyw.

