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Wisbroek Parrot Nut Blend
Daily Small - 3kg
Cena

115,10 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WB20029

Producent

Wisbroek

Opis produktu
Wisbroek Parrot Nut Blend Daily to kompletna codzienna karma dla papug i ptaków żywiących się orzechami i nasionami. Każda granulka zawiera wszystkie
składniki odżywcze, których potrzebuje Twój ptak, aby zachować dobrą kondycję. Nasze składniki doskonale komponują się z dietą papug żyjących na wolności. Granulat
przygotowany jest z prawdziwych nasion i orzechów, takich jak nasiona słonecznika, orzechy włoskie, siemię lniane.

Ta zbilansowana receptura, zapewnia optymalne trawienie, dzięki zastosowaniu organicznych składników odżywczych. Do
granulatów Wisbroek używamy surowców takich jak kantaksantyna, spirulina i luteina. Zawierają one naturalne karotenoidy,
które zapewnią Twoim ptakom prawdziwe, naturalne kolory
Oprócz tych wszystkich zdrowych składników odżywczych, wszystkie niezbędne kwasy tłuszczowe, aminokwasy, witaminy,
minerały i inne niezbędne składniki odżywcze pochodzą również ze źródeł białka zwierzęcego i roślinnego najwyższej jakości.
Te składniki pomagają między innymi we wspieraniu układu odpornościowego Twojego pupila.
Skład: Otręby pszenne, ryż, nasiona słonecznika, nasiona katjang, konopie, gryka, proso, orzechy włoskie, orzeszki ziemne, nasiona ostropestu plamistego,
mąka pszenna, mąka kukurydziana, lucerna, groch, buraki, drożdże piwne, proszek jajeczny, fosforan dwuwapniowy, siemię lniane, wapń węglan.
Składniki analityczne: Białko surowe 18,6%; Tłuszcz surowy 6,6%; Włókno surowe 6,9%; Popiół surowy 6,4%; Fosfor 0,7%; Wapń 1,1%; Sód 0,1%
Dodatki sensoryczne: Tartrazyna 170 mg/kg; Kantaksantyna 6,0 mg/kg; Luteina 30 mg/kg; Błękit patentowy 7,0 mg/kg; Aromat owoców leśnych 2,0 mg/kg
Dodatki: Witamina A 10.000 IU/kg; Witamina D3 1500 j.m./kg; Witamina E alfa-tokoferol 110 mg/kg; Witamina C Fosforan askorbylu sodu 130 mg/kg; Żelazo,
jednowodny siarczan Fe(II) 45 mg/kg; Miedź, siarczan Cu-pentahydrat 5 mg/kg; Miedź, chelat Cu wodzianu glicyny 5 mg/kg; Cynk, monohydrat siarczanu Zn
35 mg/kg; Cynk, chelat Zn wodzianu glicyny 35 mg/kg; Mangan, monohydrat siarczanu Mn 40 mg/kg; Mangan, chelat manganu hydratu glicyny 40 mg/kg; Jod,
I jodan wapnia bezwodny 2,5 mg/kg; Selen, selenin sodu 0,1 mg/kg; Selen, SE se-organiczny 0,1 mg/kg
Zastrzeżenie: Wisbroek nieustannie pracuje nad optymalnym składem różnych rodzajów pasz. Wspomniane wartości mogą zatem odbiegać od rzeczywistego
produktu. Dokładny skład można znaleźć na etykiecie na opakowaniu
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