Mazuri® Marmoset Mini Marex
Marmoset Mini Marex ve formě extrudovaných granulek je určen pro všechny malé druhy neotropických primátů, tedy i pro kosmany,
tamaríny, lvíčky, kalimika, chvostany a jiné druhy. Jedná se o kompletní krmivo, doporučujeme však tyto peletky zkrmovat společně
s Marmoset Jelly, Tamarin Cake a samozřejmě ovocem, zeleninou a krmným hmyzem (sarančata, cvrčci, Zoophobas sp.).
Přednosti:
•
•
•

adekvátní obsah vitaminu D3 pro malé neotropické primáty
obohaceno 400 mg/kg monofosfátem kyseliny L-askorbové, tj. stabilní formou vitaminu C
velikost peletek vhodná i pro nejmenší primáty

Složení:
Pšenice, moučka z kuřecího masa, kukuřice, koncentrát sojového proteinu, makro minerály, sojový olej, kvasnice, syrovátka v prášku, mikro
minerály, vitamíny a aminokyseliny.
Doporučený způsob krmení:
Krmte ad libitum. Ideální je Marmoset Mini Marex před podáním na chvíli namočit v ovocných šťávách, medu nebo jogurtu. Primátům pak
více chutná a s oblibou peletky přijímají i z ruky. Doporučujeme podávat společně s ovocem a zeleninou jako součást odpoledního krmení.
Garantovaná analýza:
Vlhkost % 10.00
Surový tuk % 7.03
Surový protein % 23.94
Vláknina % 3.41
Popel % 10.26
NFE % 44.65
Lysin % 1.34
Methionin % 0.45
AFE MJ/Kg 14.11

Kalcium % 2.65
Fosfor % 1.07
Sodík % 0.31
Hořčík % 0.22
Měď mg/Kg 16.55
Vit. A (retinyl acetát) IU/g 23.78
Vit. D3 (cholecalciferol) IU/g 10.01
Vit. C (monofosfát kys. L-askorbové) mg/Kg 399.58
Vit. E (di-alfa-tokoferol acetát) IU/Kg 75.11

Uvedené informace jsou překladem textu, vydaného firmou Mazuri® s vloženými upřesňujícími dodatky Farmy Python s.r.o.
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