TROVET Rabbit
Täysravinto nuorille ja aikuisille kaneille
Trovet Rabbit on terveellinen ruoka kaneille kasvu- ja aikuisikään. Se on kehitetty erityisesti ehkäisemään
ruoka-aineisiin liittyviä sairauksia ja sairauksien jälkeen auttamaan paranemista.







Korkealaatuiset raaka-aineet
Ei lisättyä sokeria ja keinotekoisia maku- ja väriaineita
Ei valikoivaa syömistä, koska kaikki nappulat ovat samanlaisia
Matala energiataso edistää painonhallintaa
Nappulan rakenne edistää hampaiden luonnollista kulumista
Korkea kuitupitoisuus

Kanien ruuansulatusjärjes-telmä tarvitsee parhaat raaka-aineet niukasta määrästä ravintoa. Pitääksemme
kanit 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 kanilla 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.
Ilmavaivat
Kani stressaantuu helposti esimerkiksi sairauden, yksinäisyyden, liikunnan puutteen, leikkauksen tai väärän
ruokinnan takia. Kaasun muodostuminen on seurausta stressistä. Ilmavaivat tulevat aina yllättäen ja
aiheuttavat kanille paljon kipua. Tämän takia kani lopettaa syömisen. 24 h kuluessa voi esiintyä sisäistä
liikkumattomuutta. Tämä tarkoittaa, että suolisto lakkaa toimimasta, mikä voi vahingoittaa maksaa. Tästä
syystä liian pitkään suolistossa viipyvä ruoka voi aiheuttaa epäterveiden bakteerien kasvua ja aiheuttaa
kaasun muodostumista. Kivun myötä kani lopettaa syömisen. Kanin pitäisi aina pystyä syömään.
Ruokavalion korkea hyödynnettävyys on siksi välttämätöntä.
Hammasongelmat
Kanin hampaat kasvavat koko sen eliniän. Syödessä hampaat kuluvat. Jos hampaat eivät kulu, kanille tulee
todella vakavia terveydellisiä ongelmia. Kani 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 kanin terveyttä.
Valikoiva syöminen
Ruokasekoitusten riskinä on valikoiva syöminen.; kanit 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 kani 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, kani kyvyttömyys puhdistaa itseään, kehon sisäisen rasvan muodostuminen, rasvamaksa ja rasvan
varastoituminen verisuoniin. Nämä kaikki ovat liikalihavuuden aikaan saannoksia. Hyvä kanin ruoka
vähentää liikalihavuuden riskiä. Ruuassamme ei ole sokeria, keinotekoisia makuaineita ja väriaineita ja siinä
on matala energiapitoisuus.
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Pakkaus
kuiva 2,5 kg
Käyttöohje
Trovet Rabbit on täysravinto, joka sopii nuorille ja aikuisille kaneille. Tuoretta heinää ja juomavettä on oltava
aina saatavilla. Ruokintaohjeet ovat vain suuntaa-antavia, koska yksilöiden energiaterpeiden välillä on
merkittäviä eroja. Valitse sopiva ruokintamäärä kanin kunnon mukaan.

TROVET Rabbit kaneille analyysi:
Analyysi
kuiva
Valkuainen
16,8%
Rasva
2,8%
Raakakuitu
21,4%
Hehkutusjäännös 7,3%

kuiva
A-vitamiini 9 000 ky/kg
D3-vitamiini 900 ky/kg
C-vitamiini 500 mg/kg
E-vitamiini
50 mg/kg

kuiva
Kalsium 0,58%
Fosfori 0,39%
Natrium 0,19%

Sisältää: viljat (ohra), kasviperäiset tuotteet (sokerijuurikaspulppa), siemenet (lupiini), öljyt ja rasvat (auringonkukkaöljy),
kivennäisaineet, kasviproteiini (auringonkukansiemen, alfalfa)
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