
Odpowiednia dla 

Karma dla wielkich 
małp i naczelnych 
ze Starego Świata 

 

OLD WORLD MONKEY 
32 

  

  

Zalety 

• Wysoka zawartość oleju pomaga w utrzymania 
prawidłowego stanu skóry i sierści. 

• Wzmocniona stabilną i łatwo dostępną formą 
witaminy C. 

• Niska gęstość składników odżywczych pozwala 
uniknąć problemów z biegunką, które mogą być 
związane z żywieniem naczelnych ze starego 
świata karmą, która nie została opracowana 
specjalnie pod kątem ich wymagań. 

• Karma wegetariańska. 

• Dostarcza wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych, których nie można znaleźć w świeżej 
surowej żywności. 

Skład 

Ryż, łuski soi, kukurydza, koncentrat białka soi, olej  
Pszenica, pasza pszeniczna, łuszczona ekstrahowana 
prażona soja, kukurydza, olej sojowy, serwatka w 
proszku, makro minerały, drożdże, witaminy, mikro 
minerały i aminokwasy. 
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność sezonową) 
 
Zalecenia żywieniowe 

Pokarm należy wprowadzać stopniowo, aby uniknąć 
zaburzeń trawiennych, a karmę należy zawsze 
podawać w odpowiednich warunkach. Jeżeli ta karma 
jest podawana wraz ze świeżym jedzeniem, takim jak 
warzywa i owoce, powinna stanowić około 20-25% 
całkowitego dziennego spożycia, co zapewni około 
50% zapotrzebowania na mikroskładniki odżywcze 
wraz z cennym zastrzykiem białka. Jako przybliżoną 
zasadę należy przyjąć podawanie 25 g karmy na kg 
masy ciała. Karma może być też stosowana jako 
kompletna dieta. 
 

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych w 
100g produktu) 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 5.68 
Białko surowe % 16.21 
Włókno surowe % 3.87 
Popiół % 5.25 
NFE % 58.31 
Lizyna % 0.82 
Metionina % 0.28 
Atwater Fuel Energy / 
kaloryczność (AFE) MJ/Kg 14.60 
Wapń % 0.57 
Fosfor % 0.57 
Sód % 0.31 
Magnez % 0.24 
Miedź mg/Kg 16.38 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 16.10 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 1.59 
Wit. C (dodana jako 
monofosforan L-kwasu 
askorbinowego) mg/Kg 407.58 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 64.41 

Kod 
produktu Dieta Wielkość opakowania Postać 

808000 Old World Monkey (E) 12.5 Kg 14 mm powiększające się granulki 

808002 Old World Monkey (E) Banana 12.5 Kg 14 mm powiększające się granulki o smaku 
bananowym 

808003 
Old World Monkey (E) Chunks 
Banana 12.5 Kg 

25 mm  powiększające się granulki o smaku 
bananowym 

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

NACZELNE 


