
0158143 FRUTTI PATEE 5KG 

 

 

Papa de ovos com fruta para todas as espécies de aves  
Papa de ovos é essencial durante a época da criação; mas é uma 
fonte de nutrientes extra também durante o resto do ano. 

• Humidificada com mel 100% natural. 
• Com pedaços de fruta. 
• Com lisina e metionina extra adicionadas para um crescimento e 

plumagem ótimos. 

PRO-FEATHER 

• Os ácidos gordos ómega-3 são essenciais para um estado 
óptimo, imunidade e fertilidade e plumagem brilhante. 

PRO-GROWT 

• A l-carnitina melhora o metabolismo de gordura, como resultado 
do qual mais energia se torna disponível, e promove o 
crescimento de aves jovens. 

 

 

 



FLORASTIMUL 

• Uma combinação única de prebióticos (FOS e MOS) para 
reforçar a flora intestinal boa. 

COMPOSIÇÃO 

• ovos e produtos de ovos (mín. 30%), produtos da padaria, 
extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, grãos, mel, 
açúcares, substâncias minerais, frutas, FOS, MOS 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS 

• proteína 14%, teor de matéria gorda 12%, fibra bruta 2%, cinza 
bruta 4%, cálcio 1,40%, fósforo 0,45%, lysina 0,72%, metionina 
0,30%, treonina 0,45%, triptofano 0,20%, cistina 0,25% 

ADITIVOS/KG 

ADITIVOS NUTRITIVOS 

• vitamina A 31250 UI, vitamina D3 1600 UI, vitamina E 250 mg, 
vitamina K3 3 mg, vitamina B1 7,20 mg, vitamina B2 16 mg, D-
pantotenato de cálcio 20 mg, vitamina B6 6 mg, vitamina B12 
0,03 mg, niacina 65 mg, vitamina C 75 mg, cloreto de colina 
1200 mg, ácido fólico 1,20 mg, biotina 0,20 mg, L-carnitina 75 
mg, 3b103 (ferro) 50 mg, 3b202 (iodo) 2 mg, E4 (cobre) 10 mg, 
3b502 (manganês) 100 mg, 3b603 (zinco) 97 mg, E8 (selénio) 
0,20 mg 

 

 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• Pronta a usar. Durante os períodos da criação e da muda: 
administrar à vontade, fora disso: três vezes por semana. Pode 
ser administrado puro durante vários dias. Renovar diariamente 
quando são adicionadas sementes germinadas, frutos e/ou 
vegetais. 

DICAS 

• Também um petisco saudável para a sua ave de estimação. 



 

 


