
KUNI HOBBY PRO

Granulowana pasza dla wszystkich ras 
królików.

Naturalny granulowany (3 mm), 
wszechstronny pokarm dla królików 
z dużą zawartością białka i włókien, 
boga ty  w  ł a two  p r zyswa ja lne  
węglowodany. Peletki są bardzo smaczne 
i zapewniają optymalny wzrost, 
utrzymanie i rozmnażanie. KUNI-Hobby 
Pro ma również wysoki poziom witamin, 
który wspomaga naturalny system 
odpornościowy i ogólny stan zdrowia.

- Idealna wszechstronna karma dla 
wszystkich rodzajów królików we 
wszystkich fazach życia bez 
specjalnych potrzeb,

- Dzięki dodatkowym włóknom 
lignocelulozowym zapewnia 
optymalną funkcję przewodu 
pokarmowego,

- Zapobiega powstawaniu owrzodzeń,
- Konsekwentny wzrost,
- Łatwo przyswajalny i bez pyłu.

KARMA DLA KRÓLIKÓW

białko surowe %

tłuszcz surowy %

włókno surowe %

popiół surowy %

wapń %

fosfor %

Dodatek na kg:

Witamina A IE

Witamina C mg

Witamina D3 IE

Witamina E mg

Witamina K3 mg

Witamina B1 mg

Witamina B2 mg

Witamina B6 mg

Witamina B12 mcg

Chlorek Choliny mg

Betaina mg

Kwas pantotenowy mg

Niacyna mg

Kwas foliowy mg

Biotyna mcg

Miedź mg

Nr. art.
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KARMA DLA KRÓLIKÓW

KUNI-EXCELLENT M5

Zbilansowana i skoncentrowana karma dla królików (pelet 3 mm) z wysokiej 
jakości surowców. Wielorakie zastosowanie w chowie i rozwiązaniu problemów 
hodowlanych, dla zdrowego odchowu i tuczu, bez otyłości. Zawiera 
kokcydiostatyki do zapobiegania lub leczenia kokcydiozy. Odpowiedni dla 
wszystkich typów królików w każdym wieku, ale szczególnie w przypadku 
zwiększonego ryzyka choroby lub zmniejszenia odporności.

- Wysoki poziom energii wspierający wzrost. 
- Dzięki zastosowaniu nowoczesnego kocydiostatyku Neo AC, pasza ma działanie 

antybakteryjne, dzięki czemu można go również stosować np. przeciwko pleśn
- Nie wchodzi w interakcje z innymi substancjami czynnymi (np. szczepienie).
- Z dodatkiem kwasu odżywczego o niskim pH, jako naturalna bariera przeciwko 

chorobom.
- Zredukowana zawartość skrobi, aby zapobiec tworzeniu się gazów.

- Dzięki dodatkowym włóknom lignocelulozowym zapewnia 
optymalną funkcję przewodu pokarmowego (wspomaga 
trawienie, zapewnia optymalną absorcję składników). Lignina 
ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy

 - Zawiera kokcydiostatyki, nie powinien być podawany w ciągu 
ostatnich 5 dni przed ubojem (wówczas podać KUNI Hobby 
Pro lub PREMIUM Fibre Mix)

PREMIUM FIBER MIX

Wysokiej jakości mieszanka dla królików, 
gryzoni i świnek morskich, z dużą 
zawartością witamin, aminokwasów i 
pierwiastków śladowych dla optymalnego 
układu odpornościowego.

zawiera specjalnie wyselekcjonowane 
ziarna, włókna lucerny, płatki kukurydziane 
i pszenne ,  nas iona  sza rańczynu  
strączkowego i słonecznika (zapewniające 
kwas linolowy). 

Główne cechy mieszanki:

- żywienie premium z optymalną podażą 
wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych

- specjalne struktury włókien utrzymują 
królika w formie

-  zawiera dodatkową ilość witaminy C, która 
odpowiada również potrzebom świnek 
morskich

Polecane szczególnie dla:

- ras, które mają skłonność do tworzenia 
dużego podgarla,

- gryzoni, które muszą mieć świetną formę 
na pokazach,

- zwierząt przygotowujących się do 
reprodukcji,

- króliki, świnki morskie, myszy, szczury i 
gryzonie


