
 

Kräuterkanin je prémiové krmivo s čerstvými bylinkami, 
léčivými rostlinami a vůní rostlin.Ovator Kräuterkanin 
obsahuje mnoho výběrových bylin a hodnotné léčivé rostliny, 
kromě jiného i čerstvou petžel. 

Přednosti petžele: 

-Petžel je bohatá na vitamíny A,C,E, jako i na vitamíny 
skupiny B 

-Je zvlášť důležitá pro funkci nervových a svalových buňek 

-Má protizápalové a antialergické vlastnosti 

-Posilňuje a podporuje trávení 

-Podporuje vylučovací funkci ledvin 

Výběr byliny a léčivých rostlin odpovídá různorodé nabídce 
výživy, kterou nacházejí v přírodě volně žijící králíci. Účinné 
látky, které obsahuje krmivo, jako např. éterické oleje, mají 
pozitivní vliv na trávení, dýchaní a na imunitní systém zvířat, 
obzvlášť tymián, který má navíc protizápalové a dezinfekční 
účinky. Kräuterkanin je vhodný pro všechna plemena a 
životní období králík 

Přednosti krmiva Kräuterkanin:  

-Mnoho bylin,podporujících trávení, dýchání a imunitní 
systém -Zelená vojtěšková moučka nejvyšší kvality -
Neobsahuje žádné složky, které se označují jako "geneticky 
upravené" -Zvlášť chutné pro svoje různorodé složení 
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