
Odpowiednia dla gatunków 

Wszystkich naczelnych z Nowego 
Świata. Ta karma została 
opracowana tak, aby dostarczyć 
75% dziennego zapotrzebowania 
przy spożyciu suchej masy lub przy 
dowolnym spożyciu paszy (VFI). 

 

Karma dla naczelnych  
z Nowego Świata – BEZ 

GLUTENU – 75% VFI 
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Zalety 

• Bez dodatku białek glutenu (tj. prolamin) – które 
zostały powiązane z „nietolerancją glutenu”. 

• Brak dodatkowych źródeł pszenicy, jęczmienia, 
żyta i owsa. 

• Optymalny poziom niezbędnych witamin i 
minerałów odpowiedni dla tych gatunków. 

• Umożliwia podawanie dodatkowych owoców i 
warzyw w celu urozmaicenia diety 

• Dla niższego wskaźnika odżywienia, proszę sięgnąć 
po wersję 20% VFI. 

Skład 

Ryż, łuski soi, kukurydza, koncentrat białka soi, olej 
sojowy, suszone całe jajko, łuszczona ekstrahowana 
prażona soja, mieszkanka obejmująca witaminy, 
minerały, aminokwasy i pierwiastki śladowe, suszone 
jabłka, skrobia ziemniaczana, fruktoza, skrobia 
ziemniaczana, monohydrat dekstrozy, izolat białka 
sojowego, mączka z kurczaka, guma arabska, prażona 
soja, pulpa melasy z buraków cukrowych, celuloza, 
olej lniany, drożdże, żelatyna wieprzowa.  
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność sezonową) 
 
Zalecenia żywieniowe 

Karmę można podawać jako kompletną dietę lub z 
pewną suplementacją (do 25% suchej masy) owoców i 
warzyw. Stosowanie tej karmy w ilości 4,6 g (karma w 
proszku) / 100 g masy ciała zapewni 75% dziennego 
zapotrzebowania na witaminę D i inne składniki 
odżywcze.  

 
 
UWAGA: TEN PRODUKT MOŻE BYĆ PODAWANY 
WEDLE ŻYCZENIA 

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych w 
100g produktu) 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 10.04 
Białko surowe % 18.35 
Włókno surowe % 7.27 
Popiół % 6.35 
NFE % 47.68 
Lizyna % 1.08 
Metionina % 0.42 
Atwater Fuel Energy / 
kaloryczność (AFE) MJ/Kg 14.82 
Wapń % 0.97 
Fosfor % 0.76 
Sód % 0.30 
Magnez % 0.15 
Miedź mg/Kg 25.88 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 13.18 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 8.28 
Wit. C (dodana jako 
monofosforan L-kwasu 
askorbinowego) mg/Kg 395.41 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 188.29 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

829030 NWP Gluten Free  
-75% VFI 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 


