PAMIĘTAJ, ABY
PODAWAĆ NA PRZEMIAN
KARMĘ MOKRĄ I SUCHĄ.

Główne

składniki

odżywcze

SPÓJRZ NA
ICH JEDZENIE TAK
JAK ONE.

naturalnie różnią sie w każdym
rodzaju karmie dlatego, aby
zapewnić każdemu kotu prawidłowe
odżywianie, należy podawać mu
60% mokrej karmy + 40% suchej
karmy. To jedyny sposób, aby
zapewnić każdemu kotu prawdziwe
urozmaiconą dietę.

Z ICH PUNKTU WIDZENIA.
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JEDYNIE W SPECJALISTYCZNYCH SKLEPACH ZOOLOGICZNYCH

Z ICH PUNKTU WIDZENIA.

Wszystkie dostępne na rynku suche
karmy dla kotów są odżywczo zbilansowane i kompletne, jednak to nie
wystarczy. Holistic Croquettes Almo
Nature zawierają starannie wyselekcjonowane składniki pokarmowe dlatego
chronią każdego kota przed alergiami pokarmowymi oraz nietolerancją
pokarmową.

NATURALNY POKARM
Z ICH PUNKTU WIDZENIA.

Mokra karma Almo Nature stworzona
"z ich punktu widzenia", daje każdemu kotu najzdrowszy i najsmaczniejszy wybór. To rozkosz dla jego podniebienia.
Almo Nature do produkcji swoich
karm używa kawałków prawdziwego
mięsa. Wołowina lub kurczak z naturalnych hodowli, wolne od hormonów
i antybiotyków oraz ryby pochodzące
z otwartego morza - to gwarancja
jakości.
Karma wolna od konserwantów i
chemicznych dodatków. W procesie przetwarzania nie stosuje się
chemikaliów oraz innych dodatków,
aby zachować wartości odżywcze.

WYBIERZ HOLISTYCZNE,
HIPOALERGICZNE
KROKIECIKI

75% zawartości opakowania to mięso lub ryba gotowane we własnym
sosie, stanowiącym 24% składu z
1% ryżu i nic więcej!!!

Autentyczna, prosta formuła bez
dodatków sprawia, że koty ją po
prostu uwielbiają!

ALMO NATURE DOSTĘPNE JEST W 36 RÓŻNYCH SMAKACH:
W PUSZKACH 70 G I 140 G ORAZ W WERSJI LIGHT DLA KOTÓW Z NADWAGĄ W PUSZKACH 50 G.

Krokieciki holistyczne dodatkowo
wzmocniono o istotne składniki

bo:
• zawierają wysoką proporcję świeżego
mięsa, są smaczne i łatwostrawne

antybiotyków, pochodzące ze zwierząt z
ekologicznej hodowli

• są naturalnie konserwowane olejkiem z

• nie zawierają odpadów produk-

rozmarynu oraz witaminą E
• zawierają mięso wolne od hormonów i

cyjnych (pazury, siers’c), glutenu (jedynie niemodyfikowany genetycznie ryż)

odżywcze takie jak: ekstrakt z zielonej herbaty i ekstrakt z pestek winogron, które zwalczają wolne rodniki.
Zioła, minerały oraz tłuszcze OMEGA 3 zapewniają zdrową i lśniącą
sierść każdemu kotu.

KROKIECIKI HOLISTYCZNE DOSTĘPNE SĄ W 7 SMAKACH DLA KOTÓW DOROSŁYCH:
KURCZAK, ŁOSOŚ, JAGNIĘCINA, INDYK, KACZKA, RYBY ORAZ SARNINA.

