
Cavom Compleet Light száraz prémium kutyatáp
Teljes értékű prémium táp, túlsúlyos, vagy keveset mozogó, esetleg ivartalanított kutyáknak, csökkentett zsírtartalommal, 
marha- és bárányhússal, gabonákkal (búza, kukorica, rizs), természetes összetevőkkel.

Ez a prémium táp, túlsúlyos, vagy keveseset mozgó, valamint olyan kutyák 
számára is alkalmas, amelyek ivartalanítás vagy sterilizálás után 
hajlamosak az elhízásra. Természetes összetevőkből készül, hidegen 
sajtolt eljárással, tartósítószer-mentes színhúsból (marha-, és 
bárányhús), gabonákkal, mesterséges színezék, aroma és ízfokozók 
hozzáadására nélkül. Mivel a tápot hidegen sajtolják, alacsonyabb hőfokon 
(kb. 80 °C), így az összetevők megőrzik belső értékeiket, a vitaminok, 
ásványi anyagok és egyéb alkotó elemek ezért teljesen érintetlenek 
maradnak. Minden esszenciális tápanyagot megfelelő arányban tartalmaz, 
így nincs szükség plusz vitaminokra és ásványi anyagokra. Könnyen 
emészthető, mert sokkal gyorsabban oldódik fel a gyomorban és 
csökkentett a kalória értéke is. Hosszabb ideig egészségesen tartja a kutya 
fogait, mert a granulátum keményebb a többi táphoz képest, ez megelőzi a 
fogkő lerakódását. Gazdaságos, magas kalóriaértéke és tömörsége miatt, 
ezért kutyájának kevesebb tápra van szüksége belőle, ami kevesebb és 
tömörebb széklettel jár. Ne etesse túl kutyáját semmilyen típusú Cavom 
kutyaeledellel, a javasolt etetési útmutató szerint adagolja. 
Ha a Cavom kutyatápra vált, fokozatosan, körülbelül 4 napos időtartam alatt 
végezze el.

Összetétel: marhahús (15%), bárányhús (2%), marhafaggyú (4%), 
gabonafélék (hő kezelt kukorica, búza és rizs), ásványi anyagok, 
nyomelemek, természetes vitaminok, bioaktív antioxidánsok, lazacolaj (2%) 
és repceolaj, melyek biztosítják az optimális Omega 3 és Omega 6 arányát, 
valamint szepiolitok, dikalcium-foszfát, maltodextrin, nátrium, szója, dextróz 
(szőlőcukor).

Összetevők:

Nyersfehérje 22 % A-vitamin 16000 NE/kg

Nyerszsír 8 % D3-vitamin 1600 NE/kg

Nyersrost 3,2 % B1-vitamin 16,5 mg/kg 

Nyershamu 6,5 % B2-vitamin 16 mg/kg 

Nedvesség 8,0 % B6-vitamin 8,5 mg/kg 

Foszfor 0,8 % B12-vitamin 0,045 mg/kg 

Kalcium 1,0 % E-vitamin 250 mg/kg 

Nátrium 0,3 % C vitamin 150 mg/kg 

Kálium 0,6 % K-vitamin 3 mg/kg 

Mangán 22 mg/kg D-pantoténsav 27 mg/kg 

Magnézium 1100 mg/kg Nikotinsav 75 mg/kg 

Réz 8 mg/kg Kolin-klorid 1750 mg/kg 

Vas 130 mg/kg Folsav 2,5 mg/kg 

Cink 100 mg/kg Biotin 3 mg/kg 

Jód 1,5 mg/kg

Szelén 0,2 mg/kg

Mindig gondoskodjon friss, nem túl hideg ivóvízről. Száraz hűvös, napfénytől védett helyen tárolandó (<25 °C). Kizárólag állati fogyasztásra 
alkalmas, emberek ne fogyasszák! Gyártási szám, lejárati dátum és az etetési útmutató a csomagoláson található.
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