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Chudleys Rabbit Royale
- Fiberrikt foder till kaniner

Speciellt utvecklat till kaniner. Har ett lågt innehåll av stärkelse och ökat 
innehåll av långa fibrer och innehåller ett urval av örter, som ger fodret 
en attraktiv doft och smak. Innehåller morötter och mannan 
oligosackarider, som understödjer matsmältningen samt det naturliga 
antioxidantpacket (QLC), som understödjer kaninens eget naturliga 
antioxidantsystem.

Rabbit Royale framställs efter samma recept i en medicin fri miljö, 
certifierat efter UFAS och ISO standarder. Rabbit Royale har inte tillsats 
konstgjorda smak och färgämnen. 

Ingredienser:
Gräs, vete, havrekli, korn, havre, majs, lucern, vetekli, värmebehandlade 
sojabönor, morötter, ärtor, glukos, halm, dicalciumfosfat, ringblomma, 
sojaolja, mannan oligosackarider, Mynta, Brännässla, svart 
vinbärsextrakt, Gurkmeja, med EU tillåtna antioxidanter; 
Blandade tokoferoler, vitamin C och rosmarinextrakt.

Näringsinnehåll:
Råprotein  12,0 %
Råfett 2,5 %
Växttråd  14,0 % 
Råaska  6,0 %
Vatteninnehåll  < 14 %

Vitamin A  10.000 IE/kg
Vitamin D3  1000 IE/kg
Vitamin E  75 mg/kg 
samt hela Vitamin B gruppen
Koppar 20 mg/kg

Selen  0,2 mg/kg
Kalcium  0,68 %
Fosfor  0,58 %
Kalium  0,9 %
Magnesium  0,15 %
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Utfodringsvägledning:
Introducera Chudleys Rabbit Royale gradvis över en period på 5-7 dagar tills det ersätter det tidigare fodret.  

Ålder Daglig mängd
Vuxen, underhåll 25 g/kg kroppsvikt
Upp till 1 år, i växt Fri tillgång oftast 100-120 g
Digivande 75 g/kg kroppsvikt

Ges för att underhålla en idealvikt, undvik övervikt. De nämnda mängderna är endast vägledande och du bör 
utfodra efter ett lagom hull. Kaniner mår bra av lite färsk frukt och grönsaker. Var noggrann med att det inte är 
angripet av mögel smutsigt med jord eller besprutat.  I mellan åt kan fodret fuktas lätt för att ge en ännu bättre 
smak och arom, se till att fodret inte står framme för länge. Rent vatten ska alltid vara tillgängligt.

Chudleys Rabbit Royale bör utfodras tillsammans med rent, dammfritt hö av bra kvalité. Hö och andra 
fiberkällor som lucern bör alltid vara tillgängligt för att säkra en bra matsmältning och generell hälsa.
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