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Cvrčci jsou perfektním živým krmením pro všechny hmyzožravé druhy plazů a
ptáků. Chov takových druhů zvířat by byl bez cvrčků prakticky nemožný.
Dobře živený krmný hmyz má ideální nutriční hodnoty ve všech stádiích svého
života, od čerstvě vylíhnutých nymf až po dospělé jedince. Není tedy žádným
překvapením, že vedle moučných červů jsou cvrčci nejčastěji chovaným
krmným hmyzem.
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Největší výhoda cvrčků jako krmiva spočívá v tom, že obsahují mnoho
proteinů, ale poměrně málo chitinu. Po dvou letech výzkumu jsme nyní
schopni nabízet na trhu tento koncentrát, krmivo pro cvrčky všech velikostí.
NEKTON Cricket je se všemi živočišnými a rostlinnými proteiny, vitamíny a
mnoha minerály uzpůsobem nárokům cvrčků. Dodáván ve formě jemného
prášku, NEKTON Cricket je vhodný i pro čersvě vylíhnuté nymfy a značně
zmenšuje procento úhynu dospělých jedinců (hlavně v období svleku). Cvrčci
krmení koncentrátem NEKTON mají skvělé výživové hodnoty.
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Zkrmujte koncentrát NEKTON ad libitum, cvrčky krmte denně v množství,
který odpovídá počtu jedinců v chovné nádobě. Nemusíte nabízet již žádné
další krmivo, pouze čerstvou vodu (nelépe ve formě gelu, aby nedošlo
k utopení hmyzu).
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Složení: sušené pekařské produkty, sukróza, lecitin, slunečnicový olej,
fosforečnan draselný, umělá dochucovadla, dextróza, fosforečnan sodný,
chlorid sodný, cholin hydrogen tartrát, včelí pyl, sojový protein, sulfát hořčíku,
inositol (komplex vit. B), kalcium karbonát, kalcium glukonát, L-threonin,
sulfát železa, kyselina askorbová, di-alfa-tokoferol acetát, tokoferol,
niacinamid, vitamin A, d-kalcium pantothenát, sulfát zinku, riboflavin,
menadion bisulfit sodný, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, sulfát
mědi, kyselina L-askorbová (konzervant), glycerin, kyselina foliová, sulfát
manganu, biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin).
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Uvedený text je překladem originálního letáku, který s produktem dodává
výrobce - firma NEKTON GmbH, Pforzheim, Německo.
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