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Marsvinpiller med C-vitamin
- Et vitamin- og mineralfoder til marsvin

Marsvin kan ikke selv danne C-vitamin, som er vigtigt i forbindelse med dannelse af knogler, brusk, immunsy-
stem og meget andet. Derfor er det vigtigt at vælge et foder til sit marsvin, der er tilsat C-vitamin.

Derudover er det en god ide at give marsvinet adgang til grønt, som har højt niveau af C-vitamin. Pas på ikke at 
give for meget frugt, da der er et højt sukkerindhold i, brug i stedet, broccoli, grøn peber, bladgrønt og andre grove 
grøntsager.

Den største del af marsvinets foder (80%) skal udgøres af hø, for at sikre at tænderne bliver slebet og at marsvi-
net får fibre nok. Vælg derfor altid en god kvalitets hø så som urtegræshø til dit marsvin.

Der skal altid være adgang til rent vand.

Analytiske bestanddele:
 

Råprotein   15 %
Råfedt  5,5 %
Træstof 19 %
Råaske 7 % 
Calcium  0,59 %

Fosfor  0,45 %
Magnesium  0,22 %                         
Natrium                                         0,22 % 
Kobber                         15 mg/kg
Zink                            60 mg/kg
Jern                            60 mg/kg

Mangan                    75 mg/kg
Jod                            0,75 mg/kg
Selen                            0,23 mg/kg
Vitamin A               11250 IE/kg
Vitamin D3                3510 IE/kg
Vitamin E                41 IE/kg

Sammensætning:  
Lucerngrønpiller 45%
Sojaskaller 13,6%
Havre 10%
Byg 8,2%
Sojaskråfoder 5,86%

Majs 5%
Hørfrø 5%
Solsikkeskråfoder, afskallet 4%
Fedtsyredestillater fra fysisk 
raffinering, palme 1,14%

Vitamin C 0,6%
Produkt af gærceller 0,5%
Monocalciumfosfat 0,42%
Salt 0,38%
Vitamin premix 0,3%  

Kan fås i: 5 kg (varunummer 30896) og 20 kg (varunummer 30319)

Holdbarhed: 6 månader fra produktionsdato. Opbevares på et køligt, tørt sted og væk fra direkte sollys. 
Skal helst bruges før datoen vist sammen med produktets batchnummer på posen.

Kun til dyrebrug. Kontakt en dyrlæge, hvis du er det mindste i tvivl dit marsvins almentilstand.

Foderkategori: Fodervarer


