TROVET Guinea Pig
GHF
Täysravinto marsuille
Trovet Guinea Pig on terveellinen ruoka marsuille koko niiden eliniän ajan. Se on kehitetty erityisesti
ehkäisemään ruoka-aineisiin liittyviä sairauksia ja sairauksien jälkeen auttamaan paranemista.
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Korkealaatuiset raaka-aineet
Ei lisättyä sokeria ja keinotekoisia maku- ja väriaineita
Ei valikoivaa syömistä, koska kaikki nappulat ovat samanlaisia
Korkea C-vitamiinipitoisuus
Matala energiataso edistää painonhallintaa
Runsaasti kuituja, joten vähentää ummetusta
Nappulan rakenne edistää hampaiden luonnollista kulumista
Alhainen fosfori ja korkea magnesium arvo vähentävät pehmytkudosten kalkkeutumista
Vain vähän kalsiumia

Marsut, jotka ovat lähtöisin Andeilta, eivät ole helppoja ruokittavia. Pitääksemme marsut terveinä, meidän
täytyy matkia niiden villejä sukulaisia. Epätäydellinen ruoka voi johtaa terveysongelmiin. Alla on kuvattuna
muutamia esimerkkejä epätäydellisen ruokinnan seuraamuksista.
Rakko- ja munuaisongelmat
Nuolukiviä on luultu hyviksi hampaille. Mutta marsulla on erinomaiset hampaat, jotka teroittuvat itsestään,
ruoassa olevien kuitujen avulla. Korkea kalsiumpitoisuus nuolukivissä johtaa rakko- ja munuaisongelmiin.
Tukeaksemme rakon ja munuaisten toimintaa, on suositeltavaa rajoittaa kalsiumin määrää ruuassa.
Rajoitettu fosforin ja magnesiumin määrä laskee riskiä sairastua.
C-vitamiinin puute
C-vitamiini vaikuttaa moneen marsun tärkeään toimintoon. Kuten ihmiset, marsut eivät pysty tuottamaan cvitamiinia. C-vitamiinin puutos aiheuttaa marsuilla painon laskua, kunnon huononemista, vaikeutta liikkua ja
silmien harmaantumista. Hyvään marsun ruokaan on lisätty C-vitamiinia.
Hammasongelmat
Marsun hampaat kasvavat koko sen eliniän. Syödessä hampaat kuluvat. Jos hampaat eivät kulu, marsuille
tulee todella vakavia terveydellisiä ongelmia. Marsu ei voi syödä, pestä itseään, saa suolisto-ongelmia eikä
se voi enää syödä omia jätöksiään. Nappuloiden tehtävänä on pitää huolta luonnollisesta hampaiden
terveydestä ja edistää marsun terveyttä.
Valikoiva syöminen
Ruokasekoitusten riskinä on valikoiva syöminen.; marsut haluavat syödä vain herkullisia raaka-aineita, jolloin
aiheutuu puutoksia välttämättömistä ravinteista. Ravinteiden puutoksen voi ehkäistä tarjoamalla ruokaa, joka
on valmistettu pelletiksi.
Ummetus
Hidas ruuansulatus voi johtaa ummetukseen. Voit tunnistaa ummetuksen kun marsu lopettaa ulostamisen.
Tämän voi estää oikeanlaisella ruokavaliolla, jossa on korkea kuitupitoisuus. Terveelle ruuansulatuksen
toiminnalle kuidut ovat välttämättömiä. Kuidun tyyppi, pituus ja laatu vaikuttavat vahvasti suoliston
toimintaan.
Liikalihavuus
Apatia, marsun kyvyttömyys puhdistaa itseään, kehon sisäisen rasvan muodostuminen, rasvamaksa ja
rasvan varastoituminen verisuoniin. Nämä kaikki ovat liikalihavuuden aikaan saannoksia. Hyvä marsun ruoka
vähentää liikalihavuuden riskiä. Ruuassamme ei ole sokeria, keinotekoisia makuaineita ja väriaineita ja siinä
on matala energiapitoisuus.
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Pakkaus
kuiva 1,2 kg (entinen koko 2,5kg)
Käyttöohje
Trovet Guinea Pig on täysravinto kaikenikäisille marsuille. Tuoretta heinää ja juomavettä on oltava aina
saatavilla. Ruokintaohjeet ovat vain suuntaa-antavia, koska yksilöiden energiaterpeiden välillä on merkittäviä
eroja. Valitse sopiva ruokintamäärä marsun kunnon mukaan.
TROVET Guinea Pig marsuille analyysi:
Analyysi
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Hehkutusjäännös
Kosteus
Hiilihydraatit

kuiva
16,5%
2,8%
20,0%
6,8%
8,0%
44,7%

Vitamiinit
kuiva
A-vitamiini 16 000 ky/kg
D3-vitamiini 1 600 ky/kg
C-vitamiini 1 500 mg/kg
E-vitamiini
75 mg/kg

Mineraalit kuiva
Kalsium
0,67%
Fosfori
0,41%
Natrium
0,07%
Kalium
1,12%
Magnesium 0,29%

Sisältää: alfalfa, ohra, auringonkukkajauho, soijapavunkuoret, juurikasmassa, maissi, auringonkukkaöljy, vitamiinit ja
hivenaineet, natrium kloridi, yucca
Ruokintaohje:
Paino (g)
Min (g)
Max (g)

100
10
15

300
15
20

500
20
25

750
30
35
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1000
35
40

1250
40
50

1500
45
55

