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vogel
voliÈre starter
VOERADVIES
TERRABITES ‘VOLIÈRE STARTER’ is de ideale start voor jonge volièrevogels. LET OP: voer ‘VOLIÈRE STARTER’ aan oudervogels,
zodat zij hiermee hun jongen kunnen voeden. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als extraatje in het dieet van de
oudervogels. Jonge vogels kunnen pas met ‘VOLIÈRE STARTER’ gevoerd worden wanneer zij zelfstandig beginnen te eten.
Door het hoge vochtgehalte en de zachte korrel is TERRABITES gemakkelijk verteerbaar. Voor kleinere vogelsoorten kunnen de
brokken worden verkruimeld. Voer volwassen vogels dagelijks ongeveer 10% van hun lichaamsgewicht. Verwijder eventueel
overgebleven voer na één dag uit het verblijf. Vul het TERRABITES aanvullend diervoeder aan met ander voer, bijvoorbeeld
zaden en verse groenten. 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 uw dier.

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
Insecten (26%; meelwormen, buffalowormen), plantaardige bijproducten, granen, water, suiker, plantaardige eiwitextracten
(gluten), vitaminen & mineralen, kruiden (2%; steranijs).

ANALYSE (PER KG PRODUCT)
Analyse: vocht (32%), ruw eiwit (20%), ruw vet (5%), ruwe as (5%), ruwe celstof (3%). Nutritionele toevoegingsmiddelen:
calcium (0.4%), fosfor (0.3%), natrium (0.8%), ijzer (100 mg), koper (1.9 mg), mangaan (31 mg), zink (28 mg), kalium
(0.38 mg), jodium (0.12 mg), selenium (0.04 mg), vitamine A (4.198 IE), vitamine D3 (1.260 IE), vitamine E (23 IE),
bèta-caroteen (0.84 mg), canthaxantine (1.26 mg). Technologische toevoegingsmiddelen: organische zuren (waaronder
benzoëzuur ≤ 112 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

