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4 KG

Kompletna karma ze świeżym kurczakiem
dla dorosłych wykastrowanych/wysterylizowanych
kotów wszystkich ras. Można także podawać kotom,
które mają tendencję do otyłości.
Redukcja tłuszczu (32%).
Gotowa do podania.
Przechowywać w zimnym, suchym miejscu.
Zawiera 79,5% przetworzonego białka zwierzęcego
(wysoka zawartość naturalnej tauryny ze świeżego
kurczaka).
Wyłącznie naturalna barwa, smak i zapach
- bez sztucznych dodatków.
Naturalne przeciwutleniacze.
SKŁAD:
Przetworzone białko zwierzęce (16% drób,
11,5% wieprzowina, 4% świeżych wątróbek i serc kurzych),
śruta kukurydziana, kukurydza, wysłodki buraczane
suszone - włókna (8%), gluten kukurydziany, białko
zwierzęce hydrolizowane (kurczak), ryż (parzony,
łamany), mączka rybna, tłuszcz zwierzęcy (4% tłuszczu
drobiowego), lignoceluloza (włókna), olej roślinny
(1% nasiona rzepaku), inulina z cykorii (0,5%),
fruktooligosacharydy, kwas fosforowy (zakwaszający
mocz), dl-metionina, chlorek sodu, chlorku potasu,
naturalne przeciwutleniacze (naturalne tokoferole,
ekstrakt z rozmarynu, olej rzepakowy, lecytyna surowa,
kwas cytrynowy, dwutlenek krzemu), jukka mojave.

INULINA Z CYKORII
Węglowodan
uaktywniający
działanie prebiotyku

BURAKI
Bogate źródło
błonnika

OLEJ RZEPAKOWY
Naturalne źródło
Omega 6
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4 KG
NAJ W YŻSZĄ

Dla zrównoważonego rozwoju i zdrowego wzrostu wzbogacona
o:

JAKOŚĆ
GWA R A N T U J Ą
WETERYNARZE

1

podwyższona zawartość naturalnego błonnika
(włókna z buraków),

2

wzbogacona o kwas fosforowy zakwaszający mocz.

Karmy Go Care powstają we współpracy i pod kontrolą weterynarzy,
którzy systematycznie monitorują ich jakość, aby zapewnić właściwą
sprawność i zdrowie Twojemu psu czy kotu, poprzez dostarczanie
kwalifikowanego poziomu składników odżywczych, zdefiniowanych
przez: NRC (National Research Council) i AFFCO (The Association
of American Feed Control Officials), będących światowymi
autorytetami w dziedzinie żywienia zwierząt.

Składniki analityczne

Dodatki

Energia metaboliczna

354

Kcal/100g

Witaminy

Białko

32.0

%

E672: Witamina A - octan retinolu

21.000

IU/IE / kg

Zawartość tłuszczu

11.0

%

E671: Witamina D3 - cholekalcyferol

2.100

IU/IE / kg
mg/kg

Włókna surowe

5.5

%

E307: Witamina E - alfa-tokoferol

210

Popiół surowy

6.0

%

Witamina C - kwas L-askorbinowy

0

mg/kg

Wilgotność

9.0

%

Pierwiastki śladowe

Wapń

0.8

%

E2: Jod(I) w postaci bezwodnego jodanu wapnia

8,0

mg/kg

Fosfor

0.6

%

E6: Cynk (Zn) w postaci jednowodnego siarczanu cynku

272,2

mg/kg

Magnez

0.1

%

E6: Cynk (Zn) w postaci metioniny cynkowej

0,0

mg/kg

Tauryna

0.1

%

E8: Selen (Se) w postaci selenianu sodu

0,2

mg/kg

Witamina A

16.800

IU/IE / kg

E8: Selen (Se) w postaci chelatowanej/organicznej

0,0

mg/kg

Naturalne przeciwutleniacze

TAK

Witamina D3

1.680

IU/IE / kg

Witamina E

168

mg/kg

Witamina C

0

mg/kg

Wskazówki dotyczące karmienia

1

Podawaj karmę zgodnie z zaleceniami.

2

Możesz podzielić zalecaną dawkę na dwa
dzienne posiłki.

3

Upewnij się, że kot ma zawsze dostęp do miski
ze świeżą wodą.

Szacunkowa dzienna ilość

2-4 kg:
6-8 kg:

30-55 g
80-105 g

100 ml = 48 g
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10 ATUTÓW

UNIKALNEJ
RECEPTURY
kompletnej karmy

Go Care Royal

CAT FOOD
1. Gwarancja jakości karmy
Gwarantowana jakość karm Go Care Royal wynika ze stosowania przez Vital Petfood Group zaleceń
wiodących instytutów żywienia zwierząt. Karmy zawierają składniki odżywcze
w ilościach wystarczających do zaspokojenia ich poziomu na wszystkich etapach cyklu życia
kotów. Producent stosuje normy jakości i zalecenia dotyczące pożywienia klasy super Premium,
określone przez: NRC (National Research Council) - opracował standardy pełnej zawartości zdrowej
żywności dla zwierząt ustając zawartość proporcji składników odżywczych w tym: aminokwasów,
kwasów tłuszczowych, minerałów i witamin, AAFCO (The Association of American Feed Control
Officials) - wyznacza standardy norm żywienia i prawa paszowego UE, FEDIAF i NPFA
oraz stosuje System Zarządzania Jakością ISO 22000. Posiada certyfikat: BRC (Global Standard
Foods/ System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności) wymagany przez większość detalistów na
terenie całej Europy, dla zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa dostarczanych
produktów.

GWARANCJA
SATYSFAKCJI

2. Wspaniały smak pochodzący ze świeżego kurczaka i naturalnych składników
Wszystkie produkty Go Care Royal zawierają świeżego kurczaka, dzięki czemu są tak smakowite. Świeży kurczak jest pozyskiwany
z rzeźni znajdującej się w pobliżu fabryki w Olgod. Do VPG jest dostarczany w małych ilościach, pozwalających na wykorzystanie
w produkcji karmy w ciągu 24 godzin. „Świeży” oznacza wyłącznie schłodzony, dostarczany z zachowaniem reżimu niskiej
temperatury transportu. Ponieważ nie jest zamrażany ani ogrzewany zapewnia karmom uwielbiany przez zwierzęta smak
oraz zapach a także lekkostrawne białko i naturalnie związane witaminy. Na wyjątkowość smaku ma również wpływ czas włączenia
wątróbki drobiowej i serc kurzych do produkcji - na ostatnim etapie procesu, gdy składniki podlegają działaniu wysokiej
temperatury krótko i dzięki temu kurczak nie traci smaku i białko nie ulega biodegradacji. Dodaliśmy także ryby i olej z łososia.
Zarówno naturalny zapach, kolor jak i smak przekonają do Go Care Royal nawet najbardziej wybredne koty.
3. Tekstura chrupek
Wiemy, że koty wolą bardziej chrupiącą teksturę i dlatego używamy ziemniaków oraz mikroelementów w postaci krystalicznej.
Ponadto stosujemy specjalną technikę produkcji. Tekstura chrupek częściowo zapobiega również powstawaniu kamienia
nazębnego. Kształty i wymiary peletek zostały dostosowane do wielkości kocich pyszczków. Dzięki temu łatwiej się im je żuje i lepiej
je trawią.

4. Smaczne białko zwierzęce
Koty to drapieżniki, dlatego wszystkie nasze produkty zawierają dużo białka zwierzęcego wysokiej jakości, głównie pochodzącego
ze świeżego kurczaka, mięsa i ryb. Białko zwierzęce gwarantuje zdrowe trawienie i optymalne wchłanianie składników odżywczych.
Wysoka zawartość mięsa i białka zwierzęcego zapewniają wystarczającą zawartość naturalnej tauryny - ważnego składnika
odżywczego dla zdrowia każdego kota.
AJWYŻSZĄ

AKOŚĆ
5. Zdrowy tłuszcz

Używamy tłoczonego na zimno oleju z łososia. Olej ten jest jednym z najbogatszych, naturalnych źródeł zdrowego i ważnego
WARANTUJĄ
w diecie, nienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Również zawarty w naszych produktach smaczny tłuszcz drobiowy zawiera
ETERYNARZE
ważne kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6. Dodaliśmy także olej rzepakowy, który jest naturalnym źródłem kwasu tłuszczowego
Omega 6. Unikalna i zbilansowana kompozycja kwasów tłuszczowych Omega 3 i Omega 6 zapewnia kotom dobre zdrowie fizyczne
oraz piękną i lśniącą sierść.

6. Zdrowy błonnik
Dobre trawienie jest niezbędne dla ogólnego samopoczucia każdego kota. Używamy buraków, które mają naturalnie wysoką
zawartość błonnika. Dodajemy też probiotyki - fruktooligosacharydy i inulinę uzyskaną z cykorii, ponieważ zawierają
one nietrawiony przez organizm dietetyczny błonnik powodujący efekt prebiotyczny. Oznacza to, że w żołądku
i jelitach wzrasta ilość zdrowych bakterii bifido zapewniających zdrowe trawienie i optymalne wchłanianie wszystkich
niezbędnych składników odżywczych. Używamy także yucca mojave pochodzącego z palmy yucca i służącego
jako błonnik, a dodatkowo redukującego nieprzyjemny zapach kocich odchodów.
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7. Zdrowe węglowodany
Go Care Royal dla kotów wykorzystywane jako dodatek są węglowodany złożone pochodzące z ryżu i kukurydzy. Poddane
wysokiej temperaturze i ciśnieniu w procesie produkcji są łatwiej strawne dla kota. Zapewniają też szybki wzrost energii dzięki
stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Kukurydza jest naturalnym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 6
i przyczynia się do dobrego trawienia.
8. Naturalne przeciwutleniacze
Go Care Royal zawiera tylko naturalne przeciwutleniacze, które zapewniają zarówno długą trwałość produktu, jak i dobre
samopoczucie kota. Dzięki zawartości naturalnej witaminy E m.in. z rozmarynu, karma długo zachowuje wszystkie wartości
odżywcze. Rozmaryn pomaga ponadto w trawieniu i jest także bogaty w żelazo oraz witaminę B6.
9. Naturalne barwniki i aromaty
Nie dodajemy sztucznych barwników, dodatków smakowych ani aromatów. Nasze karmy, zarówno wspaniały smak jaki i kolor oraz
zapach, zawdzięczają używaniu w produkcji Go Care Royal wyłącznie najlepszych składników.
10. Ważne witaminy i minerały
Wszystkie produkty Go Care Royal dla kotów zaspokajają jego dzienne zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne.
Karmy zawierają zbilansowaną ilość składników mineralnych takich jak chrom, miedź, jod, żelazo, selen i cynk, których kot
potrzebuje w codziennej diecie dla stabilizacji układu odpornościowego i zdrowego wzrostu.

Karmy Go Care Royal nie zawierają pszenicy!

ODWIEDŹ
STRONĘ

Odwiedź stronę www.gocarepet.com
aby uzyskać dodatkowe informacje
o pysznych i odżywczych produktach
Go Care i zapoznać się z trendami
w zakresie żywienia zwierząt.
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