
Analysert innhold:
Protein 13,5 %
Fett 3 %
Fiber 21 %
Aske 6,1 %
Kalsium 0,65 % 
Fosfor  0,5 %
Natrium 0,2 %

Sammensetning:
Lusernemel, betefiber, hvetekli, erteskall, soyamel, 
havre, melasse, lignincellulose, soyaolje, mono-
kalsiumfosfat, natriumklorid, frukto-oligosakkarider,  
betaglukaner fra gjær

Tilsetningsstoffer pr. kg: 

Vitaminer: 
Vitamin A, 12 000 I.E. 
Vitamin D2, 1000 I.E. 
Vitamin E, 150 I.E.       
Vitamin C, 200 mg

Mikromineraler, mg: 
Kopper (koppersulfat pentahydrat) 26               
Selen (natriumselenitt) 0,3
Sink (sinkoksid) 140
Jern (jernsulfat monohydrat) 120
Jod (kalsiumjodat anhydrat) 0,6

Aminosyrer, gram: 
DL-Methionin 1,37

Tilskuddsfor til voksne kaniner 

Tommy the Farmer Kanin Voksen har et nærings-
innhold som er tilpasset voksne hobbykaniner fra 
de er utvokst, noe som varierer avhengig av rase og 
rasekrysning. 

Fôret har et balansert forhold mellom energi og 
protein samt høyt innhold av riktige typer fiber som 
stimulerer til god fordøyelse og god tannhelse. 
Balansert innhold av kalsium og fosfor, og ekstra 
tilsetning av vitamin C og E er viktig for kaninens 
helse. 

Frukto-oligosakkarider hjelper kaninens mage- og 
tarmhelse. Inneholder betaglukaner for kaninens 
generelle helse. 

Bruksanvisning: 
Tabellen angir anbefalt daglige fôrmengde av Tommy 
the Farmer Kanin Voksen i gram pr. dag relatert til 
kaninens vekt. 

Anbefalt fôrmengde kan gis en gang daglig eller 
fordeles på to måltider pr. dag. Fôrmengder kan 
variere med +/- 20% avhengig av kaninens aktivitets-
nivå og omgivelsenes temperatur. 

Pass på holdet til kaninen og juster daglig fôr-
mengde deretter. Hvis du er usikker på kaninens vekt 
og utvikling, ta kontakt med din veterinær for råd. 

Husk at kaninen alltid skal ha fri tilgang på høy av 
god kvalitet. Og ikke minst - alltid fri tilgang på friskt 
og rent vann. Fôret oppbevares tørt, kjølig og i lukket 
sekk eller beholder.

 
Kroppsvekt, kg Gram/dag
1,0- 1,5 25-40
1,5- 3,5 40-90
3,5- 4,5 90-110
4,5 < 110 -

10 kg 2,5 kg


