
Karma odpowiednia dla 

Owadożernych i innych gatunków o 
podobnych nawykach żywieniowych  
i wymaganiach żywieniowych. 
W przypadku gatunków spożywających 
termity/mrówki, takich jak mrówkojady 
wielkie i mrówniki, zalecamy stosowanie 
karmy w postaci proszku 828560 
(Termant) 
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Zalety 

• Zawiera niezbędne witaminy i minerały. 

• Wysoki poziom błonnika w postaci chityny i 
oczyszczonej celulozy dostarcza chityny w karmie 
dla owadożernych. 

• Zawiera taurynę. 

• Zawiera kwas arachidonowy i wysoki poziom 
omega 3, które wspomagają stawy i funkcje 
poznawcze.  
 

• Dodane polisacharydy - oligosacharydy (MOS), 
wspomagają rozwój korzystnych bakterii w jelitach 
i hamują rozwój szkodliwych bakterii. 

• Dodany Beta 1,3 / 1,6-glukan z drożdży, pomaga w 
zoptymalizowaniu odpowiedzi immunologicznej, 
zmniejsza stany zapalne stawów, zmniejsza 
problemy jelitowe oraz poprawia kondycję skóry i 
sierści. 

Skład 

Mączka mięsna z drobiu, mąka glutenowa z 
kukurydzy, łuszczony owies, łuski ziarna soi, ryż, 
celuloza, mikronizowana kukurydza, kukurydza, 
tłuszcz z kurczaka, mączka ze skorupek krewetek, 
hydrolizowana wątróbka z kurczaka, drożdże, olej z 
fasoli, minerały i pierwiastki śladowe, witaminy, 
aminokwasy , skrobia kukurydziana, olej rybny, olej 
lniany, polisacharydy-oligosacharydy (z drożdży), 
betaglukan. 
 
 
Zalecenia żywieniowe 

Zwierzęta należy zawsze karmić w odpowiednich 
warunkach. Spożycie karmy będzie się różnić w 
zależności od karmionego gatunku. Dla urozmaicenia 
diety, konieczna jest jej suplementacja pożywieniem 
odpowiednim dla danego gatunku. 
 
 
 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych 
w 100g produktu) 
 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 9.72 
Białko surowe % 28.70 
Włókno surowe % 10.85 
Popiół % 6.43 
NFE % 32.71 
Lizyna % 1.21 
Metionina % 0.66 
Atwater Fuel Energy / 
kaloryczność  (AFE) MJ/Kg 13.92 
Wapń % 1.29 
Fosfor % 1.04 
Sód % 0.26 
Magnez % 0.14 
Miedź mg/Kg 18.51 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 16.60 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 2.37 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 279.03 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

854201 Insectivore (E) FC 12.5 Kg 6 mm powiększające się granulki 

828549 Insectivore (E) FC 12.5 Kg 6 mm powiększające się granulki 

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 

DIETY 
SPECJALNE 


