Mazuri® Marmoset Gum
Vhodné pro kosmany, tamaríny a některé další druhy neotropických primátů. Dodáváno v práškové
formě.
Přednosti:
- přírodní produkt z afrických akácií
- obsahuje přírodní cukr, dobře stravitelný pro primáty
- obsahuje vyvážené množství vitaminů a minerálů
- umožňuje primátům projevovat přirozené chování
Složení:
Arabská guma, vitamíny, minerály. (Složení se může lišit vhledem k sezónní dostupnosti ingrediencí).
Doporučený způsob krmení:
Smíchejte s vlažnou vodou a vytvořte tekutou pastu. Poměr je cca 50g prášku na 50 ml vody (toto
množství je vhodné pro cca 6-8 menších opiček), množství může být podle potřeby upraveno
adekvátně tomuto poměru. Vytvořená pasta se může vtírat do děr, které primáti vykousávají do větví
stromů (nahrazujeme tak vytékající mízu). Tento způsob krmení je vhodný pouze pro primáty čeledi
Callithricidae. Pasta se musí podávat denně čerstvá a zbytky nespotřebované pasty musejí být
odstraněny. Ekonomičtější a méně pracný způsob je přidání pasty do celkové krmné dávky (např.
kaše nebo na ovoce). Podávejte pouze v malých dávkách jako doplňkové krmivo.
Garantovaná analýza:
Vlhkost % 10.00
Surový tuk % 1.77
Surový protein % 13.38
Vláknina % 10.59
Popel % 8.42
NFE % 55.64
Lysin % 0.07
Methionin % 0.05
AFE MJ/Kg 12.21

Kalcium % 0.33
Fosfor % 0.23
Sodík % 0.25
Hořčík % 0.01
Měď mg/Kg 1.38
Vit. A (retinyl acetát) IU/g 22.99
Vit. D3 (cholecalciferol) IU/g 13.79
Vit. C (monofosfát kys. L-askorbové) mg/Kg 4602.06
Vit. E (di-alfa-tocoferol acetát) IU/Kg 91.95

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