Faunakram GF Dental Multibox 28
pcs. small 440g.
10690

Faunakram fortsætter på konceptet “tilpasset til størrelse” med en række
velsmagende dental tyggeben.
Som et godt supplement til tandbørstning kan du altid give din hund én
tandstift om dagen for at forbedre din hunds mundsundhed.
Denne dental tyggeben er tilpasset små hunde (S) og kommer i en smart
28-pack, lige til en måned.
Vores dental tyggeben er udviklet og testet i samarbejde med diætister,
dyrlæger og opdrættere for at sikre en snack af højeste kvalitet og et højt
kundetilfredshedsresultat.
Emballagen er af høj kvalitet med standardsprog på emballagen er UK,
DK, SE, NO, FI, DE og PL
Holdbarhed, 18 måneder fra fremstillingsdato.
Produktet er fremstillet i EU på en IFS-certificeret fabrik. Faunakram Pet
Food besøger løbende fabrikken for kvalitetskontrol og sikrer dermed, at
fabrikken lever op til vores krav til kvalitet og sporbarhed. IFS sikrer
sporbarhed og en høj standard for hygiejne.

Sammensætning:
Vegetabilske biprodukter, kød og animalske
biprodukter (14% kylling), glycerin, mineraler (0,6 %
natriumhexametafosfat), frugt (0,2 % tørret æble,
0,02 % citrusekstrakt), alger (0,2 % tang).
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Analytiske bestanddele:

Råprotein

18,5%

Råfedt

2,7%

Råaske

6,0%

Træstof

2,3%

Væske

20%
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Fodervejledning:

Som belønning mellem måltider. Juster foderindtag efter behov. Sørg for, at hunden altid har adgang til frisk
drikkevand. Opbevares køligt og tørt. Dyrefoder skal ikke anvendes som menneskeføde.

Tilsætningsstoffer/kg

: Vitamin D3: 200 IU, Vitamin E: 15mg, Biotin: 100 µg

Enhed 440 gram

Kolli x 8 enheder

1/2 palle x 54 kolli

Varenummer: 10690
EAN kode, salgsenhed: 5714736001044
EAN kode, kolli: 15714736001041
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Palle x 108 kolli

