
 

Kombikanin je prémiové krmivo na výkrm a odchov 
středních až velkých plemen králíků, je vhodné i na 
kombinované krmení. 

Krmivo Kombikanin je pro svůj vysoký obsah výživných 
látek vhodný jak pro kojící samice , tak i pro intenzivní 
odchov a též výkrm pro střední a velká plemena králíků. 
Složení tohoto krmiva má vysoký obsah vitamínů a zaručuje 
optimální zásobování králíků potřebnými látkami i při 
kombinaci se základním krmivem. 

Přednosti: 

-Zelená vojtěšková moučka nejvyšší kvality 

-Velmi dobrá tvorba mléka samic 

-Vysoká odstavná hmotnost mladých králíků 

-Velmi dobrý růst králíků určených pro výkrm 

-Vynikající zhodnocení krmiva 

-Neobsahuje žádné složky, které se označují jako "geneticky 
upravené" 
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