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Vitapol POKARM PREMIUM dla
szynszyli 750g
Cena

18,50 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZVP-0162

Kod EAN

5904479001627

Producent

VITAPOL

Opis produktu
Pokarm Premium dla szynszyla 750g.

Pełnoporcjowy pokarm dla szynszyli bogaty w granulaty i witaminizowane ekstrakty.

z ograniczoną zawartością zbóż

o zróżnicowanym, bogatym składzie

bogaty w związki pozytywnie wpływające na układ immunologiczny

zapewnia lśniącą sierść oraz zdrowe zęby

bogata w warzywa, owoce i zioła

z naturalnymi witaminami oraz związkami mineralnymi

Pełnoporcjowa mieszanka dla szynszyli, odpowiednio zbilansowana, w której zboża zostały całkowicie zastąpione przez
różnego rodzaju granulatami i witaminizowanymi

ekstraktami przeznaczonym specjalnie dla tej grupy zwierząt. Ich różnorodność zapewnia dostęp do szerokiej gamy
składników pokarmowych, witamin i minerałów.

W szerokim składzie znajdują się najlepszej jakości warzywa (m.in. marchew, por, burak), owoce (m.in. dzika róża, żurawina,
tarnina, jabłko) i zioła.
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Por to bogactwo witamin C, A, E, B1, B2, PP oraz wapnia, fosforu, potasu, sodu, żelaza i siarki.
Wpływa wzmacniająco na odporność, posiada właściwości obniżające poziom złego cholesterolu oraz stabilizuje poziom cukru
we krwi.

Dzika róża to bogactwo witaminy C, zawiera również witaminy: A, B1, B2,E, K, flawonoidy, garbnik oraz kwasy organiczne.

Płatki róży witaminizują i wzmacniają organizm a nagietek wspomaga trawienie i działa przeciwbakteryjnie.
Kora brzozy oraz gałązki lipy dbają o prawidłowy proces ścierania siekaczy.

Dawkowanie : Podawać 25- 30 g pokarmu na dzień w zależności od wagi i wieku zwierzęcia.

Skład :

śruty i przetwory zbożowe, poekstrakcyjna śruta z nasion słonecznika, mączka z lucerny, pszenica, jęczmień, płatki
kukurydzy, gryka, nasiona słonecznika paskowane,

owoc głogu, owoc jarzębiny, owoc dzikiej róży, owoc tarniny, topinambur, siemię lniane, mączka z traw, mąka kukurydziana,
mąka pszenna, mniszek lekarski, tymianek, pokrzywa,

gałązki brzozy, kora wierzby, drożdże paszowe, wysłodki buraczane melasowane, węglan wapnia, karoten.

Zawartość składników analitycznych

białko surowe % (min) : 17

oleje i tłuszcze surowe % (min) : 3,5

włókno surowe % (max) : 13

popiół surowy % (max) : 4,1
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wilgotność % (max) : 12

Waga : 750 g.
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