Mazuri® Tamarin Cake
Vhodné pro tamaríny, lvíčky a některé další druhy neotropických primátů. Dodáváno v práškové formě. Velký zdroj vitaminů a
minerálů. Ideální způsob, jak zajistit chovaným primátům dostatečný přísun všech potřebných látek a obohatit krmnou dávku.
Vyvinuto a používáno předními odborníky na výživu neotropických primátů.
Přednosti:
- ekonomický a práci šetřící způsob krmení primátů
- poskytuje primátům kompletní denní nutriční dávku
- velký obsah vitaminů a minerálů, nezbytných pro všechny tamaríny
- primáti během konzumace přijímají všechny potřebné látky při minimální spotřebě krmiva
Složení:
Strouhanka z celozrnné mouky, krmná pšenice, pšenice, moučka z kuřecího masa, odstředěné sušené mléko, celá sušená
vejce, kukuřice, extrahovaná loupaná sója, koncentrát sojového proteinu, želatina, sacharóza, kukuřičný olej, sojový olej,
syrovátka v prášku, kasein, kvasnice, celulóza, glukóza, premix vitaminů a minerálů.
(Složení se může lišit vzhledem k sezónní dostupnosti ingrediencí).
Doporučený způsob krmení:
Produkt dodávaný ve formě prášku se míchá s teplou vodou tak, aby se vytvořila hustá pasta, která ztuhne do kompaktní formy
vlhkého „koláče“.
Smíchejte 3 díly Tamarin Cake se 2 díly vody, umístěte do vhodné nádoby, dobře promíchejte a nechte ztuhnout. Poté
nakrájejte tuhý „koláč“ na kostičky odpovídající velikosti (tak velké, aby je tamaríni mohli pozřít najednou – větší kousky by
okousali a většinu vyhodili na zem).
Přesto, že Tamarin Cake může tvořit základ krmné dávky, doporučujeme dále nabízet ovoce, zeleninu a krmný hmyz ve spojení
s ranními kašičkami (míchanými např. z Marmoset Jelly atd.)
Tamarín o váze okolo 500 g (většina druhů) by měl denně zkonzumovat 15 g Tamarin Cake (váženo v podobě prášku).
Garantovaná analýza:
Vlhkost % 10.00
Surový tuk % 10.43
Surový protein % 24.92
Vláknina % 2.12
Popel % 6.70
NFE % 29.93
Lysin % 1.42
Methionin % 0.51
AFE MJ/Kg 13.09

Kalcium % 1.40
Fosfor % 0.77
Sodík % 0.38
Hořčík % 0.16
Měď mg/Kg 9.79
Vit. A (retinyl acetát) IU/g 21.83
Vit. D3 (cholecalciferol) IU/g 11.34
Vit. C (monofosfát kys. L-askorbové) mg/Kg 2562.97
Vit. E (di-alfa-tocoferol acetát) IU/Kg 79.03

Poznámka: krmivo vyvinuto s pomocí Petera Bircherra z Marwell Zoological Park.
Uvedené informace jsou překladem textu, vydaného firmou Mazuri® s vloženými upřesňujícími dodatky Farmy Python s.r.o.
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