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BIOSK zdrowa karma dla psa
http://www.biosk.pl

Produkujemy karmy, które można wykorzystać w diecie B. A. R. F. Co to jest BARF? To naturalna dieta dla
psów i kotów. B. A. R. F. oznacza powrót do psiej i kociej natury. Na naszej stronie znajdziesz informacje o
karmach. Barf w kostkach to inaczej karmy mrożone. Dieta BARF jest alternatywą dla tradycyjnego sposobu
żywienia psów. BARF to skrót od angielskiej nazwy Biologically Appropriate Raw Food, co oznacza
odpowiednie biologicznie surowe jedzenie. Twórcą diety BARF jest lekarz weterynarii Ian Billinghurst. Coraz
więcej właścicieli psów stosuje ten naturalny sposób żywienia, chwaląc wiele jego zalet. Surowa karma
pozwala psom na osiągnięcie większej odporności na choroby, lepszego stanu zdrowia, poprawy ogólnej
kondycji. BARF polega na karmieniu psów i kotów tylko surowym pokarmem. Proporcje systemu żywienia
BARF są dość płynne, ale można przyjąć, że podstawę diety BARF stanowią surowe mięsne kości w ok.
50%-80% (ang. RMB - raw meaty bones), reszta to: mięso, warzywa, podroby, ryby oraz różne dodatki (oleje,
twarogi, jaja, algi, jogurty, owoce). Dzienna porcja BARF dla psa to ok. od 2% do 3% masy ciała dorosłego
psa. Dzienną porcję pozwoli obliczyć BIOSK kalkulator. Należy pamiętać o tym, że kalkulator jest jedynie
narzędziem poglądowym. Szczenięta mają zwiększone zapotrzebowanie na pokarm, dlatego dzienna porcja
diety BARF dla szczeniaka to ok. 10% masy ciała szczeniaka.
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