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VITAL – kompletny pokarm
wspomagający wzrost i
wybarwienie
Cena brutto

29,90 zł

Cena netto

27,69 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5903240127078

Producent

Qualdrop.pl (Poland)

Opis produktu
VITAL to pełnowartościowy pokarm przeznaczony dla krewetek ozdobnych do codziennego stosowania, nowa wersja
2020 Zawiera zestaw odpowiednio zbilansowanych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT):
dokozaheksaenowego (DHA omega-3), eikozapentaenowego (EPA omega-3) arachidonowego (ARA omega-6) oraz nukleotydy,
witaminy, mikro i makro elementy. Zapewnia optymalny wzrost krewetek oraz wspiera naturalne wzorce pigmentacji.
Dodatkowo VITAL posiada naturalne wyciągi z czosnku oraz szpinaku, zwiększające odporność krewetek na choroby.
Specjalny proces produkcji oraz zastosowane naturalne substancje wiążące sprawiają, że pokarm VITAL nie rozpada się w
wodzie (nie zanieczyszcza podłoża) jednocześnie zachowując miękką strukturę, łatwo dostępną dla krewetek przez długi czas.
Sposób użycia: Typowo 1 kawałek ok. 1 cm codziennie na około 15-25 krewetek. Przy mniejszej ilości podzielić porcje
proporcjonalnie tak, aby pokarm został zjedzony w ciągu 24 godzin.
Skład: mączka rybna (super prime), mączka z kalmarów, mączka z kryla, makroglony morskie, algi (spirulina), gluten
pszenny, zeolit, żelatynizowana skrobia, hydrolizat białka rybnego, węglan wapnia, monofosforan wapnia, witaminy, minerały,
lecytyna sojowa, olej z ryb morskich, przeciwutleniacze, mikrokapsułkowana tauryna, cholesterol, astaksantyna, ekstrakt z
czosnku i liofilizowany szpinak. Analiza rozszerzona dostępna pod tym linkiem.
Analiza podstawowa: białko surowe 41%, tłuszcz surowy 6%, popiół surowy 21%, błonnik surowy 2%.
Opakowanie: 10 g, 30 g, 320 g
Uwagi dodatkowe

Pokarmy należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie należy unikać wyciągania pokarmów mokrymi palcami, aby nie dopuścić do
zawilgocenia pokarmu w opakowaniu. Może wtedy dojść do zawilgocenia całości pokarmu i rozwoju niepożądanych, szkodliwych mikoroorganizmów w tym pleśni i grzybów.

Informacje dodatkowe

Pokarmy są pochodzenia europejskiego i spełniają wszelkie wymogi przepisów Unii Europejskiej. Nasza firma posiada wpis do Rejestru Podmiotów Paszowych pod numerem PL2466111p.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
VITAL: 10 g , 30 g , 320 g
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