
 

Krmivo pro činčily - s extra biotinem! 

Ovator Chinchilla Vital (s biotinem) Ovator Chinchilla Vital je 

prémiové peletkové krmivo pro chov činčil. Kompletní krmivo 

přizpůsobené pro zajištění dodávek amino kyselin, vitamínů a 

minerálů. Obsahuje vojtěšku pro výborný zdravotní stav 

Kromě biotinu pro extra hedvábnou srst obsahuje i velmi vysoký 

obsah methioninu, lysinu a cystinu. 

Složení: 

 

-Vojtěška 

-Pšeničné otruby 

-Oves 

-Sladové klíčky 

-Řepková moučka 

-Pšenice 

-Ovocná vláknina 

-Uhličitan vápenatý 

-Chlorid sodný 

-Dihydrogenfosforečnan vápenatý 

-DL methionin 

- L-lysinhydrochlorid 

-Uhličitan sodný 
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