RodiCare® instant - táplálékfelvételben akadályozott növényevő állatok táplálására szolgáló
vitamin és ásványianyag készítmény
A RodiCare® instant egy magas minőségű, teljes
értékű takarmány rágcsálók és egyéb növényevő
állatok számára azokban az esetekben, amikor a
táplálékfelvétel akadályozott.
Madaraknak és növényevő hüllőknek is adható, szem
előtt tartva az egyes fajok táplálási igényeit.
Fiatal, alultáplált, vagy elárvult állatok felnevelésében
is biztonsággal alkalmazható.
A RodiCare® instant a növényevő állatok számára
szükséges összes vitamint és ásványianyagot
tartalmazza, továbbá könnyen emészthető rostokkal
és értékes gyógynövényekkel támogatja az emésztést.
A RodiCare® instant:
- könnyen metabolizálható energiaforrás
- prebiotikus: segít a normál bélflóra kialakításában
- magas vitamin- és ásványianyag tartalmú

Összetétel:
Szója bab héj 28,35%, zab korpa 18,8%, lucerna 15,53%, búza csíra 14%, lenmag pogácsa 5%, szója
fehérje koncentrátum 4%, sörélesztő 2,5%, repce olaj 1,5%, menta 1%, köménymag 1%, görögszéna
mag 0,5%, kálmos gyökér 0,5%, édesgyökér 0,5%, kurkuma 0,5%, édeskömény mag 0,5%, NaCl 0,5%,
frukto-oligoszacharidok 0,25%.
Beltartalom:
Nyers rost
Nyers fehérje
Hamu
Nyers zsír
Ca
P
Na

21%
16,3%
6,9%
4,8%
0,69%
0,38%
0,4%

Adalékanyagok (1000 g tartalmaz):
E-vitamin (all rac-alfa-tokoferol-acetát)
A-vitamin
D2-vitamin
C-vitamin (aszkorbil monofoszfát)
K-vitamin
B1-vitamin (tiamin-mononitrát)
B2-vitamin (riboflavin)
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid)
B12-vitamin (cianokobalamin)
Niacin
Pantoténsav (kalcium-D-pantotenát)
Kolin-klorid
Fe (vas-szulfát-monohidrát)
Mn (mangán-oxid)
Zn (cink-oxid)
Cu (réz-szulfát-pentahidrát)
I (kalcium-jodát)
Se (nátrium-szelenit)
Co (kobalt(II)karbonát)

38 mg
11 400 NE
760 NE
9 510 mg
1,9 mg
1,4 mg
3,8 mg
3,8 mg
28,5 µg
19 mg
12,8 mg
285 mg
47,5 mg
38 mg
57 mg
11,9 mg
0,9 mg
0,2 mg
0,4 mg

Adagolás:
A tasak tartalmát 1:1,5 arányban (1 rész por, 1,5 rész víz) keverjük össze langyos vízzel és keverjük
pépes állagúra. Szükség szerint higítható.
Amennyiben az állatorvos másként nem rendeli, testtömeg kilogrammonként 60-80 ml pépet adjunk
az állatnak naponta, 5-6 részletben. Adagolható fecskendőből, kiskanálból vagy tálkából.
Hígabb keverék esetén az adag arányosan növelhető.
Az adagok eltérőek lehetnek az állat fajától, súlyától, korától és egészségi állapotától függően.
Friss ivóvíz mindig álljon rendelkezésre az állatok számára.

Tárolás:
Legfeljebb 25 oC-on, fénytől védett helyen tárolandó.
Az elkészített pépet hűtve kell tárolni és 12 órán belül fel kell használni. Hideg pépet az állatoknak
nem szabad adni.
Kiszerelés: 20 g tasakban.

