Sušené
vepRové chipsy
100%

pochoutka
pro psy
a kočky

Masové pochoutky

℮ 100 g
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DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO PSY A KOČKY

DOPLNKOVÉ KRMIVO PRE PSY A MAČKY

TREATS FOR DOGS AND CATS

SUŠENÉ VEPŘOVÉ CHIPSY 100 g

SUŠENÉ BRAVČOVÉ CHIPSY 100 g

DRY PORK JERKY CHIPS 100 g

Složení: vepřové maso, kachní maso,
tapiokový škrob, vedlejší produkty
rostlinného původu, sůl.

Zloženie: bravčové mäso, kačacie mäso,
tapiokový škrob, vedľajšie produkty
rastlinného pôvodu, soľ.

Composition: pork, duck, tapioca starch,
derivatives of vegetable origin, salt.

Analytické složky: hrubý protein 48 %,
hrubé tuky 2 %, hrubá vláknina 1 %,
hrubý popel 3,5 %, vlhkost 18 %.

Analytické zložky: hrubý proteín 48 %, hrubé
tuky 2 %, hrubá vláknina 1 %, hrubý popol
3,5 %, vlhkosť 18 %.

Technologické doplňkové látky: glycerin.
Výrobek obsahuje povolená barviva.

Technologické doplnkové látky: glycerín.
Výrobok obsahuje povolené farbivá.

Skladování: po otevření znovu uzavřete
a skladujte v suchu a chladu. Zabraňte
slunečnímu záření, vysokým teplotám
a vlhkosti. Po otevření spotřebujte co
nejdříve.

Skladovanie: po otvorení znova uzatvorte
a skladujte v suchu a chlade. Zabráňte
slnečnému žiareniu, vysokým teplotám
a vlhkosti. Po otvorení spotrebujte
čo najskôr.

Minimální trvanlivost / číslo šarže /
registrační číslo výrobce:
uvedeno na obalu.

Minimálna trvanlivosť / číslo šarže /
registračné číslo výrobcu:
uvedené na obale.

Vyrobeno pro: Mountfield a.s.,
Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,
Česká republika

Vyrobené pre: Mountfield SK, s.r.o.,
Kollárova 85, 036 01 Martin,
Slovenská republika

Analytical Constituents: crude protein
48 %, crude oils and fats 2 %, crude fibre
1 %, crude ash 3.5 %, moisture 18 %.
Technological additives: glycerin. Contains
permitted food colouring.
Storage: Once opened, reseal and store in
cool, dry conditions. Please avoid sunshine,
high temperature and dampness. Please use
it as soon as possible after open.
Minimum shelf life / series number /
manufacturer´s registration number:
given on packaging.
Manufactured for: Mountfield a.s.,
Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,
Česká republika

Doporučené dávkování na jeden den
Odporúčané dávkovanie na jeden deň
Recommended daily ration
SUŠENÉ VEPŘOVÉ CHIPSY
SUŠENÉ BRAVČOVÉ CHIPSY
DRY PORK JERKY CHIPS

<5 kg

5–10 kg

10–25 kg

>25 kg

až 10 ks /
within 10 pcs

až 17 ks /
within 17 pcs

až 28 ks /
within 28 pcs

až 48 ks /
within 48 pcs

Není určeno pro konzumaci lidmi. / Nie je určené na konzumáciu pre ľudí. / Not intended for human consumption.

