
Odpowiednia dla: 

Karmiących I dorastających małp 
szerokonosych i pokrewnych gatunków 
naczelnych Nowego Świata.  
Karma będzie smakować i będzie miała 
korzystny wpływ na wszystkie ssaki 
naczelne, które są chore lub pod 
wpływem innych czynników 
stresotwórczych. 

 

MARMOSET JELLY – Żel dla karmiących  

i dorastających małp szerokonosych i pokrewnych 

gatunków oraz dla chorych osobników  
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Zalety 

• Wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna karma 
zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu większości 
codziennych wymogów żywieniowych.  
 

• Może być podawana z kawałkami owoców i 
sokami, dla zwiększenia walorów smakowych. 
 

• Dopuszczalna do karmienia zwierząt z minimalnym 
spożyciem pokarmu. 
 
 

Skład 

Odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat białka 
sojowego, żelatyna wieprzowa, sacharoza, olej 
kukurydziany, suszone całe jajo, glukoza, witaminy, 
kazeina, olej sojowy, makro minerały, celuloza, 
serwatka w proszku, aminokwasy, mikro minerały. 
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność sezonową) 
  
Zalecenia dotyczące karmienia 

Gęstość żelu można dowolnie zmieniać, dobierając 
odpowiednie proporcje składników, 1 część proszku: 3 
części wody lub 2 częściami proszku: 1 części wody.  

Aby uzyskać większą objętość żelu, można dodać 
karmę przeznaczoną dla naczelnych, o masie równej 
masie przygotowanego żelu.  

Ilość spożywanego pokarmu jest różna, ale w 
przybliżeniu należy przyjąć podawanie 30 g dziennie 
przygotowanego żelu. Jeśli do żelu zostanie dodana 
karma dla naczelnych, należy podać 25 g dziennie 
przygotowanego pokarmu.  

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych w 
100g produktu) 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 13.35 
Białko surowe % 32.04 
Włókno surowe % 1.81 
Popiół % 6.05 
NFE % 36.39 
Lizyna % 2.03 
Metionina % 0.66 
Atwater Fuel 
Energy/kaloryczność 
(AFE) MJ/kg 16.46 
Wapń % 1.02 
Magnez % 0.09 
Miedź Mg/kg 8.06 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 45.43 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 27.26 
Wit. C (dodana jako 
monofosforan kwasu L-
askorbinowego) Mg/kg 9094.76 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

828518 Marmoset Jelly 3 Kg Proszek 

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt: 
Email: kontakt@lori-max.com 
Tel: +48 604 239 720, +48 503 571 496 
www.lori-max.com 

NACZELNE 


