SAM’S FIELD SUPER PREMIUM
GLUTEN FREE

A comida de cão da Sam’s Field é formulada para ir de encontro aos requisitos nutricionais dos cães
tendo em conta tamanho da raça, estágio de vida e necessidades dietéticas. Rico em carne fresca e
proteínas animais, fruta, extratos vegetais e outros ingredientes funcionais, a composição única
promove a digestão correta e o uso eficiente de nutrientes. Cereais, especialmente trigo, reduzem a
habilidade de digestão de comida para cão, isso significa menos ingredientes são absorvidos pelo
trato gastrointestinal. As fórmulas baixas em cereais são seguras porque eliminam o risco de
intolerância alimentícia e outras reações adversas para oferecer uma um prazo vitalício de nutrição
de qualidade e boa saúde.



70% GANSO, PERU, FRUTOS E VEGETAIS

FÓRMULA COMPLETA SEM GLÚTEN PARA CÃES ADULTOS DE RAÇAS GRANDE

SAM’S FIELD GLUTEN FREE GOOSE AND TURKEY ADULT LARGE

COMPOSIÇÃO:
Ganso seco 26%, peru seco 15%, batatas 12%, arroz, gordura de carne de aves
(preservada com tocoferóis misturados, fonte de vitamina E), peru sem osso fresco
10%, ervilhas verdes 2,5%, maçãs secas 2%, levedura de cerveja (uma fonte de
mananoligossacarídeos), óleo de salmão 2%, fígado de frango, cenouras 1%, salsa
seca 0.8%, peras secas 0.5%, groselha-negra 0.2%, glucosamina (350 mg/kg),
sulfato condroitina (220 mg/kg), extrato de Yucca schidigera (100 mg/kg),
camomila (Matricaria chamomilla, 80 mg/kg)

ADITIVOS NUTRICIONAIS /Kg:
Vitamina A (3a672a) 20000 IU, vitamina D3 (E671) 1500 IU, vitamina E (3a700)
500mg, vitamina B1 (3a821) 1mg, vitamina B2 3,75mg, vitamina B6 (3a831) 1mg,
vitamina B12 0,04mg, niacinamida (3a315) 12,5mg, D-pantotenato de cálcio
(3a841) 10mg, biotina (3a880) 0,6mg, ácido fólico (3a316) 0,5mg, cloreto de colina
(3a890) 600mg, ferro (E1) 70mg, manganês (E5) 35mg, zinco (E6) 83mg, cobre (E4) 14mg, iodo (3b201)
0,65mg, selénio (3b8.10) 0,2mg
CONSTITUINTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta 25%, conteúdo gordo 15%, fibra bruta 2,8% cinza bruta 6,5%, humidade 10%, cálcio 1,3%,
fósforo 1%, lisina 1%, metionina 0,3%, treonina 0,8%, triptofano 0,3%, arginina 1,2%;
DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (DDR):
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