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VOERADVIES
TERRABITES ‘SCHAALDIER’ is de ideale basis voor het dieet van schaaldieren, zoals garnalen en kreeften. Voer bij voorkeur
meerdere kleine porties per dag. Geef per portie een hoeveelheid die de dieren binnen enkele minuten kunnen opeten.
Voor kleinere schaaldiersoorten kunnen de brokken worden verkruimeld. De hoge waterstabiliteit van TERRABITES voorkomt
dat de waterkwaliteit van het aquarium wordt beïnvloed. Omdat TERRABITES alle benodigde vitaminen en mineralen bevat,
is het gebruik van extra supplementen niet nodig. Door het hoge vochtgehalte voorziet TERRABITES gedeeltelijk in de
drinkwaterbehoefte van zoutwatersoorten.
LET OP: niet geschikt voor dieren bestemd voor humane consumptie.

BEWAARADVIES
Bewaar TERRABITES op een koele plaats (<20 °C) en vermijd direct zonlicht om de kwaliteit van het voer optimaal te houden.
Bewaren in de koelkast is niet nodig. Sluit de verpakking na ieder gebruik goed af om uitdroging te voorkomen. Na openen is
TERRABITES beperkt houdbaar.

INGREDIËNTEN
Plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, insecten (13%; meelwormen, buffalowormen), granen, plantaardige
bijproducten (zeewier), oliën & vetten, schaal- en weekdieren (garnalen), algen, vitaminen & mineralen, kruiden (2%; oregano, tijm).

ANALYSE (PER KG PRODUCT)
Analyse: vocht (27%), ruw eiwit (38%), ruw vet (10%), ruwe as (7%), ruwe celstof (4%). Nutritionele toevoegingsmiddelen:
calcium (0.2%), fosfor (0.2%), vitamine A (6.000 IE), vitamine B1 (20 mg), vitamine B2 (20 mg), niacine (80 mg),
pantotheenzuur (40 mg), vitamine B6 (20 mg), inositol (800 mg), biotine (0.4 mg), foliumzuur (4 mg), vitamine B12 (0.03 mg),
vitamine C (200 mg), vitamine D3 (4.800 IE), vitamine E (200 mg), vitamine K (20 mg). Technologische toevoegingsmiddelen:
organische zuren (waaronder benzoëzuur ≤ 110 mg).
TERRABITES op maat: verschillende korrelgroottes en verpakkingseenheden naar wens beschikbaar.
Vraag naar de mogelijkheden via info@terrabitespetfood.nl.
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• Vochtrijke, zachte brok
• Natuurlijke grondstoffen
• Uitgebalanceerde mix van
vitaminen & mineralen
• Verse insecten
• Duurzame eiwitbron
• Kruiden & specerijen

