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SCOTTISH SALMON With HERRING & TROUT
75% - 25%
Canagan Scottish Salmon dla kotów to doskonale zbilansowana, pozbawiona zbóż
karma, która zawiera w swoim składzie ok. 75% ryb, dostarczając kotu
mieszankę pełnowartościowego i super przyswajalnego białka. Karma jest
przygotowana według standardów i wymogów produkcyjnych spełniających te
same wymogi co żywność dla ludzi. Świeży łosoś bez ości wzbogacony o śledzie,
pstrągi i mięso z białych ryb to zupełnie unikalny zestaw tworzący karmę o
najwyższej jakości, która zachwyci najbardziej wybrednego kota.

TYLKO PEŁNOWARTOŚCIOWE SKŁADNIKI
ŚWIEŻY ŁOSOŚ SZKOCKI BEZ OŚCI
Nasz łosoś pochodzi prosto ze szkockich gór, znakomite źródło łatwo
przyswajalnego białka, bogate w Omega-3, witaminę D i Selen.
BATATY

Doskonałe źródło węglowodanów, niski poziom glikemiczny, powoli uwalniana
energia, małe różnice wzrostu poziomu zawartości cukru we krwi, wspaniałe
źródło łatwo rozpuszczalnych włókien, bogate w przeciwutleniacze.
WODOROSTY

Zapewniają naturalne i cenne źródło minerałów, w tym jodyny która
wspiera funkcje tarczycy i kontroluje metabolizm.
ŻURAWINA, RUMIANEK I NAGIETEK.

Nagietek stymuluje produkcję białych krwinek i wzmacnia system
immunologiczny. Żurawina jest bogata Witaminę C i pomaga utrzymać
zdrowy przewód moczowy. Rumianek pomaga zredukować stres.

SKŁAD:
świeży szkocki łosoś bez ości (31%), bataty, suszone śledzie (12%), suszony szkocki łosoś
(11%), ziemniaki, olej z łososia (8,1%), suszone białe ryby (6,5%), świeży pstrąg (4,65),
salmon stock (2,3%), minerały, witaminy, lucerna, żurawina, mannaoligosacharydy,
fruktooligosachrydy, jabłko, marchew, szpinak, wodorosty, rumianek, mięta pieprzowa,
nagietek, anyż i kozieradki.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko Surowe

37.00%

Tłuszcz

20.00%

Włókna surowe

1.50%

Popiół surowy

DODATKI DIETETYCZNE (PER KG)
Witamina A

25,000 IU

Witamina D3

1,730 IU

Witamina E

320 IU

9.50%

Tauryna

2,200 mg

Wilgoć

7.00%

Jednowodny siarczan cynku

267 mg

Omega 6

1.33%

Jednowodny siarczan żelaza

240 mg

Omega 3

3.89%

Jednowodny siarczan manganu

90 mg

Wapń

1.89%

Pięciowodny siarczan miedzi

19 mg

Fosfor

1.32%

Selenin sodu

0.64 mg
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SCOTTISH SALMON With HERRING & TROUT
75% - 25%

ROZSĄDNE ŻYWIENIE KOTA

Canagan dla kotów może być wprowadzany już podczas karmienia małych
przez kotkę. Do chrupek należy dodać niewielką ilość wody. Kiedy kotki już
przestają być karmione można zacząć podawać Canagan w porcjach po 30g
podzielonych na 3-4 posiłki dziennie. W pierwszych tygodniach chrupki trzeba
rozgniatać, najpierw drobniej aż do pozostawienia w formie nienaruszonej.
Zmiana karmy. Kiedy chcemy zmienić karmę na Canagan a kot nie bardzo chce ją jeść,
sugerujemy stopniowe jej wprowadzanie na przestrzeni tygodnia. Pierwszego dnia należy
wymieszać 25% karmy Canagan z 75% poprzedniej karmy, trzeciego dnia podzielić karmy po
50%, piątego dnia zwiększyć ilość karmy Canagan do 75% a siódmego dnia do 100%.
Każdy kot jest inny i optymalna ilość karmy dziennie może się różnić w zależności od
czynników takich jak wiek, aktywność, metabolizm i środowisko. Na początek proponujemy,
aby rozpocząć karmienie od dolnego pułapu podanego w tabelce. Należy kota obserwować i
dostosować ostateczną ilość do rzeczywistych potrzeb. Jeśli kot sprawia wrażenie, że zaczyna
nabierać nadwagę, należy zmniejszyć ilość karmy o 10%, jeśli kot sprawia wrażenie że ma
niedowagę, należy zwiększyć ilość karmy o 10%. Podawać tyle karmy, aby twój kot
zachowywał się normalnie i uzyskał właściwą wagę.

DAWKOWANIE – KOTY DOROSŁE
Waga
Ilość (g)
kota
< 2.5
25-35
2.5-3.5 34-45
3.5-4.5 45-60
4.5+
60+
DAWKOWANIE – KOCIĘTA
Wiek kota
(miesiące)
poniżej 2
2-4
4-6
6-12

Ilość (g)
20-30
30-55
55-75
75+

Zawsze upewnij się że dostępna jest czysta woda pitna, a karmę przechowuj w suchym,
chłodnym miejscu
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