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Pelety pro opice
Starý svět

Velikost : 13 x 40 mm
(Reference : 300016)

O produktu Doporučení
Zvláště  přizpůsobeno  opicím  Starého  světa
(např.:  Gibon,  Šimpanž,  Bonobo).  Tyto
extrudované  granule  mohou  sloužit  jako
kompletní  strava,  která  sama o  sobě  odpovídá
nutričním potřebám techto opic.
Pokud  vezmeme  v  úvahu  zvláštnosti  každého
druhu,  je  možné  smíchat  i  s  jinými  granulemi
této řady.
Tento výrobek neobsahuje lepek, přidaný cukr,
palmový olej, laktózu, barviva ani konzervanty.

Různorodost  je  velmi  důležité  pravidlo  ve
stravování opic.
Dávka  musí  brát  v  potaz  fyzickou  zátež  zvířete,
jeho fyziologický stav a stravitelnost potravy.
Potrava  musí  být  podávána  v  dostatečném
množství,  tak aby byl  zajištěn dobrý fyziologický
stav zvířat.
Je možné přidat do denní dávky čerstvé ovoce a
zeleninu v uváženém množství.

Slozeni Balení
Cereálie,  podvýrobek  rostlinného  původu,
zelenina,  transformované  bílkoviny  (drůbež),
slávky  a  krevety,  ovoce,  minerální  substance,
kypřidla, vitamíny, aroma CE.

Pytel : 13 kg
Extrudované granule : 13 x 40 mm

Analýza
Hrubé bílkoviny % 16.49

Z Rostlinné bílkoviny 13.48 %
toho živočišné bílkoviny 3.01 %

Hrubé tuky % 2.96
Z Rostlinné tuky 2.39 %
toho živočišné tuky 0.57 %

Hrubá celulóza % 14.60
Hrubý popel % 6.78

Návod
Skladujte na suchém a chladném místě.

Kontakt
Objednavky.bat@gmail.com
www.bat-rodents.eu

http://www.bat-rodents.eu/
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KOMPLETNÍ ANALÝZA

Analýza (%) Aminokyseliny (%)
Hrubé bílkoviny % 16.49 Arginine %
Hrubé tuky % 2.96 Lysine %
Hrubý popel % 6.78 Methionine %
Hrubá celulóza % 14.60 Cystine %
Vlhkost % 12.76 Histidine %
Vláknina celkem (AOAC 985-29) % Threonine %

Energie (MJ/kg) Isoleucine %
Hrubá energie MJ/kg Leucine %

Minerály (%) Phenylalanine %
Vápnik % 1.28 Valine %
Fosfor % 0.70 Tyrosine %
Sodik % Taurine %
Potassium % Glycine %
Magnesium % Acide aspartique %

Stopové prvky (na kg) Acide glutamique %
Železo mg Proline %
Měď mg 11 Serine %
Mangan mg Alanine %
Zinek mg Vitamíny (na kg)
Kobalt mg Vitamin A UI 15000
Jod mg Vitamin D3 UI 3000
Selen mg Vitamin E mg 250

Mastné kyseliny Vitamin K (ménadione) mg 12
C12: 0 laurová kyselina % Thiamine (B1) mg 30
C14: 0 kyselina myristová % Riboflavine (B2) mg 15
C16: 0 Kyselina palmitová % Acide nicotinique (B3) mg 67
C18: 0 kyselina stearová % Acide pantothénique (B5) mg 33
C14: 1 kyselina myristolejová % Pyridoxine (B6) mg 58
C16: 1 kyselina palmitolejová % Biotine (B8) mg 0.415
C18: 1 Kyselina olejová % Acide folique (B9) mg 6
C18: 2 (W6) Kyselina linolová % Cobalamine (B12) mg 0.052
C18: 3 (w3) linolenová kyselina % Vitamin C mg 75
C20: 4 (W6) kyseliny arachidonové % Chlorure de Choline mg
C22: 5 (w3) kyselina klupanodonová % Inositol mg


