Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Versele-Laga Cavia Complete pokarm dla
świnki morskiej 500g
marka: Versele-Laga

cena: 15.00 zł

Cavia Complete - Świnki morskie to pełnowartościowa i smaczna karma dla świnek morskich składająca się w
100% z lekkostrawnego, ekstrudowanego granulatu.
Dental Care (Pielęgnacja zębów) U świnek morskich
często występują problemy z zębami. Zazwyczaj jest to bezpośrednia konsekwencja nieodpowiedniego karmienia,
które utrudnia ścieranie się zębów, które jest niezbędne u tych zwierząt. Dzięki dodaniu do granulatu Cavia
Complete specjalnych niezmielonych, długich włókien o wysokiej zawartości krzemianów, karma wymaga
zwiększonej aktywności żucia niezbędnej do ścierania zębów i zapewnienia ich zdrowia.
Long Fibres (Długie
włókna) Świnki morskie są roślinożerne i wymagają diety o odpowiedniej zawartości włókna i niskiej
zawartości skrobi. Cavia Complete zawiera 20 % włókna surowego. Nowy, unikalny proces wytwarzania
zapewnia, że karmy Complete zawierają niezmielone, długie włókna bogate w krzemiany, takie jak te
występujące w karmie naturalnej. Długie włókna wspomagają i poprawiają funkcjonowanie jelit i zębów o wiele
lepiej niż mielone włókna w tradycyjnych karmach dla gryzoni.
Vitamin Plus (Więcej witamin)
Uzupełnienie mieszanki paszowej Complete o niezbędne witaminy wspomaga zdrowie ogólne. Witamina A jest
ważna dla odnawiania komórek skóry, wzroku, rozmnażania i metabolizmu. Witamina D3 stymuluje pobieranie
wapnia/fosforu i w ten sposób wspomaga kości. Witaminy E i C są ważnymi przeciwutleniaczami, które chronią
organizm przed wolnymi rodnikami. Obie witaminy wspomagają także naturalną odporność organizmu. Świnki
morskie nie potrafią same wytwarzać witaminy C. Dlatego też, w ich przypadku ważne jest włączenie tej
witaminy do karmy. Wszystkie inne karmy Complete także zostały wzbogacone o stabilizowaną witaminę C. W
odróżnieniu od postaci krystalicznej, stabilizowana witamina C jest znacznie mniej podatna na utlenianie i
biodegradację, dzięki czemu dłużej pozostaje aktywna.
Skład: produkty pochodzenia roślinnego (7%
tymotka, trawy i zioła), roślinne ekstrakty białkowe, owoce (4% czarny bez), nasiona (2% siemię lniane),
minerały, FOS (0,3%), nagietek, jukka
Składniki analityczne:
białko 14%
tłuszcz 3%
włókno 20%
popiół 7%
wapń 0,8%
fosfor 0,6%
Dawkowanie:
Podawać 35 - 50 g karmy, w zależności od wielkości i wieku zwierzęcia. Zapewnij dostęp do świeżej wody i
sianka.
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