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Natural-Vit KORONA
NATURY dla CHOMIKA
750g
Cena

14,40 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

39

Producent

CERTECH

Opis produktu
Pełnowartościowy pokarm dla chomików z udziałem granulatu na bazie pełnych ziaren, warzyw i aromatycznych ziół z
dodatkiem suszonych larw mącznika młynarka oraz kiełża. Kompozycja bogata we włókna wspiera ścieranie stale rosnących
zębów. Dodatek prebiotyków stymuluje rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit, zapewniając optymalne trawienie oraz
wspierając układ odpornościowy chomików. Również obecność silnego przeciwutleniacza beta-karotenu ( zawartego w
spirulinie) wzmacnia ogólną odporność. Dodatek siemienia lnianego bogatego w nienasycone kwasy tłuszczowe wpływa na
skórę i sierść, poprawiając ich ogólną kondycję. Dzięki zastosowaniu naturalnych włókien oraz inuliny zmniejszone jest
niebezpieczeństwo powstawania kul włosowych w żołądku. Ekstrakt z Yukki schidigera wiąże amoniak i inne składniki
odpowiedzialne za zapach odchodów, dodatkowo Vetsorb M wpływa na adsorpcję metali ciężkich, toksyn i patogenów.
POKARM NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE, KONSERWANTÓW, WZMACNIACZY SMAKU I
AROMATÓW !!! Mieszanka pełnoporcjowa dla chomików to zdrowie, witalność i smaczny posiłek z dodatkiem pełnych ziaren.
Bogata w aromatyczne zioła i kwiaty. Zawiera dodatek suszonych larw mącznika młynarka oraz kiełża zdrojowego będących
źródłem cennego białka zwierzęcego. Mieszanka zawiera również naturalne prebiotyki, korzystnie wpływające na rozwój flory
jelitowej.
Skład: ziarna: pszenicy, kukurydzy, otręby pszenne, owies, jęczmień, susz jabłkowy, suszona: marchew, pasternak, płatki
grochu, gryka, proso żółte, proso czerwone, sorgo, dari, wyka, konopie, rzepak, ryż, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kardi,
nasiona słonecznika, siemię lniane, suszony kwiat nagietka, larwy mącznika młynarka, kiełż zdrojowy, ostropest plamisty,
fasola mung, spirulina, inulina, ekstrakt z Yukki schidigera, materiały paszowe pochodzenia mineralnego. Dodatki (w 100g
mieszanki): Dodatki dietetyczne: Wit. A (E672 retinol)- 665 j.m; Wit. B12 (cyjanokobalamina)- 3,8mcg; Wit. B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)- 0,532mg; Wit. B1 (tiamina)- 0,285mg; Wit. B2 (ryboflawina)- 0,532mg; Wit. K3 (menadion)- 0,038mg; Wit. D3
(E671 cholekalcyferol) – 38j.m; Wit. E (alfa-tokoferol)- 5,32mg; Mangan (E5 tlenek manganu)- 0,19mg; Jod (E2 jodek potasu)0,019mg; Kobalt (E3 węglan kobaltu xH2O)- 0,19mg; Miedź (E4 siarczan miedzi x 5H2O) – 0,152mg; Cynk (E6 tlenek cynku)0,38mg; Żelazo (E1 siarczan żelaza xH2O)- 3,23mg; dodatki technologiczne: spoiwa (bentonit, sepiolit).
Składniki analityczne: Białko surowe: 15% , włókno surowe: 10%, tłuszcz: 8,1%, popiół surowy: 4,3%.
Dostępne opakowania: 750 g
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