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Vitapol pokarm Expert dla
KRÓLIKA 750g.
Cena

12,70 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZVP-0127

Kod EAN

5904479001276

Opis produktu
Vitapol pokarm Expert dla KRÓLIKA
Expert w żywieniu królików to karma pełnoporcjowa w przewadze skomponowana ze składników poddanych procesowi
ekstruzji przez co wszystkie wartościowe
składniki żywieniowe są jeszcze bardziej dostępne i przyswajalne przez organizm. Karma ta uzupełniona jest owocami i
warzywami poddanymi
naturalnym procesom suszenia dla zapewnienia dostępności do naturalnych witamin, poprawiająca smak i chęć pobierania
pokarmu przez zwierzęta.
Receptura bez całych ziaren zbóż, a o wysokim udziale włókna surowego dla zapewnienia prawidłowej pracy jelit.
Ekstrudowane składniki opracowane według zapotrzebowania żywieniowego roślinożernych królików.
Wzbogacone odpowiednim kompleksem witamin dla zapewnienia zdrowego i witalnego organizmu.
Udział tymotki i ziół zapewnia optymalne trawienie i sprawia, że karma zyskuje niepowtarzalny, zachęcający smak.
Składniki z długimi włóknami wzmagają procesy przeżuwania i przyczyniają się do zachowania w zdrowym stanie siekaczy.
Skład :
tymotka, lucerna, łuski owsiane, soja, makuch z nasion słonecznika, jęczmień, kukurydza, mąka z ziarna kukurydzy, skrobia
kukurydziana,
pszenica, otręby pszenne, płatki grochowe, płatki kukurydzy, korzeń cykorii suszony, burak suszony, marchew suszona,
pasternak suszony, jabłko suszone ,
banan suszony, pomidor suszony , por suszony, kwiat nagietka suszony, pulpa buraczana,
pulpa jabłkowa, zioła (bazylia, rozmaryn, mięta pieprzowa, tymianek), fosforan dwuwapniowy, chlorek sodu, węglan wapnia,
juka.
Dodatki dietetyczne:
witaminy/kg: witamina A (E672) 11 870 j.m., witamina D3 (E671) 1 052 j.m., witamina E (E307) 57,75 mg.
Mieszanki pierwiastków śladowych//kg: żelazo (E1) 23,87 mg, miedź (E4) 4,5 mg, cynk (E6) 69,15 mg, mangan (E5) 9 mg, jod
(E2) 0,2 mg, selen (E8) 0,09mg,
kobalt (E3) 0,1 mg. Dodatki technologiczne: sepiolit (E562) 0,53 g/kg; konserwanty i przeciwutleniacze.
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Zawartość składników analitycznych
białko surowe % (min) : 10,4
oleje i tłuszcze surowe % (min) : 1,3
włókno surowe % (max) : 17,03
popiół surowy % (max) : 6,2
wilgotność % (max) : 12

Waga : 750g
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