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RodiCare basic 1000g
granulat - dieta żołądkowojelitowa
Cena

52,48 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

4260215711115

PKWiU

10.92.10.0

Opis produktu
RodiCare Basic 1000g to idealna karma w granulkach dla świnek morskich
i królików, cierpiących na zaburzenia trawienia w wyniku
nieodpowiedniego żywienia.
Zalecenia żywieniowe:
Świnki morskie: Wyrośnięte zwierzęta ok. 30 g/dzień (1,5 ŁYŻKI STOŁOWEJ).
Króliki miniaturowe: Wyrośnięte zwierzęta ok. 50 g/dzień (2,5 ŁYŻKI STOŁOWEJ).
W zależności od gatunku, wagi, wieku oraz stanu zwierzęcia ilość potrzebnej karmy
może się wahać. Dokładną ilość można ustalić poprzez obserwację lub po
konsultacji z lekarzem weterynarii
Zalecany okres podawania: co najmniej 20 -30 dni. RodiCare basic można
stosować również stale jako uzupełnienie wysokowartościowego siana lub karmy
świeżej.
Dzięki wysokiej zawartości witaminy C gwarantuje optymalne zaopatrzenie w tę
witaminę także tych świnek morskich, które chwilowo nie otrzymują karmy świeżej.
RodiCare basic nadaje się również jako środek stabilizujący trawienie wyleczonych
zwierząt, które wykazywały zaburzenie trawienia w wyniku choroby, jak np.
kokcydiozy.
Informacje:
Wysoka zawartość lekkostrawnych włókien surowych stanowi podstawę szybkiej
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regeneracji flory jelitowej i pobudza prawidłową perystaltykę jelita.
Szybko dostępna energia gwarantuje podtrzymanie delikatnego metabolizmu
wątroby.
Fruktooligosacharydy (FOS) wspomagają selektywnie ważną życiowo florę jelita
grubego (prebiotyki).
Witaminy i substancje mineralne zapobiegają powstawaniu deficytów, wynikających
z nieodpowiedniego żywienia i przebytych chorób.
Nasiona kozieradki i korzenia tataraku pobudzają apetyt i trawienie.
Korzeń kurkumy wspomaga działanie wątroby i jelita.
Kwiaty rumianku i liście mięty pieprzowej łagodzą skurcze i stany zapalne jelita.
Nasiona kopru włoskiego i owoce kminku przeciwdziałają skurczom i wzdęciom.
Korzeń lukrecji łagodzi podrażnienia śluzówki żołądka.
Olejki eteryczne stabilizują zdrową florę jelitową do tego stopnia, że namnażanie
kokcydiów zostaje poważnie ograniczone.

Skład:
Otręby owsiane 43%,
śruta poekstrakcyjna lniana 25,7%
jęczmień 6,9%,
otręby pszenne 5,7%,
melasa z trzciny cukrowej 5,2%
pietruszka 2,0%,
lignocelluloza 1,7 %
wytłoczyny owocowe (jabłka) suszone 2%,
liście mięty pieprzowej 1%,
owoce kminku 1%,
papryka suszona 1%,
chlorek sodu 0,8%,
nasiona kozieradki pospolitej 0,5%,
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korzeń lukrecji 0,5%,
korzeń kurkumy długiej 0,5%
korzeń tataraku zwyczajnego 0,5%,
nasiona kopru włoskiego (fenkułu) 0,5%,
kwiaty rumianku 0,5%
Substancje składowe:
białko surowe 15,9 %
włókno surowe 16,6%
oleje i tłuszcze surowe 2,5 %
popiół surowy 6,8 %
wapń 0,6 %
sód 0,3 %
fosfor 0,4 %
Składniki dodatkowe na kg:
Witamina A (672) 6.750 I.E.
Witamina D3 (E671) 500 I.E.
Witamin E 50 mg
Witamina C 1.500 mg
Żelazo (E1) 40 mg
Mangan (E5) 15 mg
Cynk (E6) 35 mg
Miedź (E4) 6,7 mg
Selen (E8) 0,13 mg
Jod (E2) 0,5 mg
Kobalt (E3) 0,5 mg
Molibden (E7) 0,1 mg

Najlepiej wykorzystać przed: data ważności znajduje się na opakowaniu
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Masa netto: 1000 g
Producent: Alfavet Tierarzneimittel GmbH, Leinestrasse 32,24539 Neumünster
Dystrybucja i etykietowanie: MiMAX Paweł Moroz, Tarnogórska 109a/2, 44-100
Gliwice
www.rodicare.pl Tel. 790442234
Numer partii i data ważności znajdują się na opakowaniu.
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