
Odpowiedni dla 

Tabletki dla zwierząt jedzących 

ryby, ryb i ptaków: wielorybów, 

delfinów, fok, lwów morskich, 

rekinów, płaszczek, pingwinów, 

aligatorów itd. 

 

FISH EATER TABLETS 
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Zalety 

• Uzupełnia niedobory witamin, spowodowane 
karmieniem martwymi lub mrożonymi rybami, 
które zostały wcześniej wypatroszone (np. 
witamina B1-tiamina jest niszczona przez 
aktywność tiaminazy). 

• Zawiera optymalny poziom niezbędnych witamin i 
minerałów niezbędnych dla gatunków 
rybożernych. 

Skład 

Witaminy, węglan wapnia, maltodekstryna, drożdże, 
celuloza, krzemionka, kwas stearynowy i stearynian 
magnezu. 
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność 
sezonową) 
 
Zalecenia żywieniowe 

W przypadku dorosłych osobników w przybliżeniu należy podawać 0,02 
tabletki / kg masy ciała / dzień (tj. w przypadku 250 kg foki = 5 tabletek / 
dziennie).  
W przypadku osobników w okresie wzrostu / laktacji w przybliżeniu 
należy podawać 0,03-0,04 tabletki / kg masy ciała / dzień (tj. 25 kg 
płaszczka = 0,75 -1 tabletka / dziennie).  
Poniżej podano wskazówki dotyczące stosowania tabletek u osobników 
dorosłych niektórych gatunków. Ilość zalecanych tabletek należy 
traktować jako dawki maksymalne.  
Wieloryby / Rekiny: do 10 tabletek dziennie w zależności od wielkości 
osobnika.  
Płaszczki: ½ do 4 tabletek dziennie w zależności od wielkości osobnika.  
Delfiny: do 5 tabletek na zwierzę dziennie.  
Pingwiny: 1 do 3 tabletek dziennie w zależności od wielkości.  
Lwy morskie / foki: 3 do 5 tabletek na zwierzę dziennie.  
Aligatory / krokodyle: w zależności od wielkości (patrz wyżej).  
Zaleca się, aby tabletkę włożyć do pyska całej ryby przed karmieniem. 
Jeśli używa się kawałków ryb, tabletkę należy wprowadzić w nacięcie 
ciała ryby. W razie potrzeby tabletkę można podzielić na pół, lub zmielić 
na proszek, aby ułatwić jej podanie. 

 

Składniki analityczne na „1,2g” na 
tabletkę 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych na podstawie świeżej masy) 
 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU 10000 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU 2000 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) UI 160 
Wit. B1 (dodana jako 
tiamina HCL) Mg 50.00 
Wit. B2 (dodana jako 
ryboflawina) Mg 1.20 
Wit. B6 (dodana jako 
pirydoksyna HCL) Mg 1.50 
Wit. B12 (dodana jako 
cyjanokobalamina) µg 1.50 
Wit. C (dodana jako 
monofosforan kwasu L-
askorbinowego) µg 47 
Wit. K3 (dodana jako 
dwusiarczan menadionu 
sodu) Mg 0.50 
Kwas foliowy Mg 0.16 
Kwas nikotynowy Mg 5.70 
Kwas pantotenowy Mg 6.70 
Biotyna Mg 0.0028 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

852000 Fish Eater Tablets 1 Kg Tabletki po 1,2g 

Więcej informacji pod adresem: 
Email: kontakt@lori-max.com aat@lori-
max.com mp@lori-max.com 
Tel: +48 604 239 720, +48 503 571 496 
www.lori-max.com 
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