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Zalety 

• Zawiera niezbędne witaminy i minerały potrzebne 
tym gatunkom.  

• Zawiera wysoki poziom błonnika, aby spełnić 
naturalne wymagania zwierząt.  
 

• Ekonomiczny i łatwy w stosowaniu. 

 
 

Skład 

Łuski i otręby owsiane, mączka z trawy, pełnoziarnista 
bułka tarta, suszone całe jajko, pasza pszeniczna, 
pszenica, mączka z mięsa drobiowego, odtłuszczone 
mleko w proszku, kukurydza, monohydrat dekstrozy, 
łuszczona ekstrahowana prażona soja, koncentrat 
białka sojowego, żelatyna wieprzowa, sacharoza, olej 
kukurydziany, olej sojowy, minerały, serwatka w 
proszku, witaminy, kazeina, drożdże, celuloza, 
aminokwasy i pierwiastki śladowe. 
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność sezonową) 
 
Zalecenia żywieniowe 

Karma jest w postaci proszku, który należy zmieszać z 
ciepłą wodą, aby powstała gęsta pasta, która utworzy 
twarde, wilgotne ciasto. Należy wymieszać 3 części 
proszku z 2 częściami ciepłej wody, wcisnąć do 
odpowiedniego pojemnika i pozostawić do 
zastygnięcia. Następnie pokroić na porcje 
odpowiedniej wielkości do karmienia. Chociaż ciasto 
może zaspokoić większą część dziennego 
zapotrzebowania, zwierzętom należy również 
zapewnić świeże owoce i warzywa. Dla zwierzęcia o 
masie 5,0 kg, spożycie równowartości około 130 g 
suchego proszku zapewni dzienne zapotrzebowanie 
na pokarm. 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych w 
100g produktu) 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 7.56 
Białko surowe % 19.11 
Włókno surowe % 9.81 
Popiół % 6.60 
NFE % 46.06 
Włókno kwaśne (ADF) % 12.57 
Włókno obojętne (NDF) % 22.74 
Metabolisable Energy / 
kaloryczność (ME) MJ/Kg 15.15 
Lizyna % 1.03 
Metionina % 0.39 
Wapń % 0.98 
Fosfor % 0.56 
Sód % 0.23 
Magnez % 0.27 
Miedź Mg/kg 9.89 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 13.14 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 6.82 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 48.58 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

825535 Ciasto dla Kinkażu 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 


