
 

Solikanin Basis Zucht & Schau : Jedná se o speciální 
krmivo pro kojící samice králíka, pro přípravu králíků na 
výstavy i pro angorské králíkyKrmivo Solikanin Zucht & 
Schau má optimální obsah energie a bílkovin na krmení 
kojících samic všech plemen. Vysoká tvorba mléka 
zabezpečuje ideálně sladěný obsah aminokyselin s obsahem 
síry, metionínu a cystínu.Metionín a cystín jsou 
nenahraditelné pro strukturu srsti a látkovou výměnu. 
Podporuje zdravou tvorbu srsti pomocí aminokyselin a 
vysokohodnotných rostliných olejů. Tím se může vytvořit 
vynikající lesklá srst. 

 Přednosti: 

-Zelená vojtěšková moučka té nejvyšší kvality 

-Vysoká tvroba mléka u králičích samic pro optimální růst 
mlá'ďat 

-Podporuje vývoj a lesk srsti 

-S oreganem na posilnění přirozených ochranných látek a na 
stabilizaci trávícího systému 

-Vysoký obsah vitamínů pro vitalitu vystavovaných králíků 
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