Supreme – det sundeste valg til gnaverne
Supreme fremstiller artsspecifik foder af topkvalitet til gnavere.
Hvert eneste lille kæledyr har sine helt egne og meget specielle kostbehov, og Supreme
arbejder sammen med veterinær- og ernæringseksperter om at formulere produkter,
der opfylder hver enkelt arts unikke behov. Når du køber Supreme, kan du være
sikker på, at foderet er specielt på alle måder og vil hjælpe med at give alle
kæledyr et langt og sundt liv.
Supreme Science Selective serien
n Monokomponent foder - forebygger selektiv fouragering
n Udgør en ernæringsmæssig komplet og balanceret kost
n Helt UDEN sukker for at forebygge helbredsproblemer som følge af overvægt
n Opskrifter med uforandret formel forebygger fordøjelsesproblemer
n Omega-fedtsyrer gør huden sund, og giver pelsen ekstra glans,
tykkelse og farveintensitet
n Uden farvestoffer
n Velegnet til alle racer
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Anbefales til voksne kaniner
fra 20 ugers alderen
Højt indhold af fibre – 25% som
fremmer tandslid og fordøjelsen
Ingen sukker tilsat for at forebygge
vægtstigning og overvægt
Naturlig præbiotika der øger effekten
af gode bakterier i tarmen
Fås i pakker med 350 g og 3 kg

Selective Rabbit, Junior
n
n

n
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Sammensat til kaniner i alderen 4-20 uger og til drægtige og diegivende kaniner
Forhøjede proteinniveauer (17%),
der støtter vækst og udvikling
Med spinat, der har et naturligt
højt indhold af antioxidanter
Fås i pakker med 350 g og 1,5 kg

Selective Rabbit Junior, 4 x 1,5 kg
Varenr. 372149

Selective Rabbit, 1 x 3 kg
Varenr. 372148

Selective Rabbit Junior, 5 x 350 g
Varenr. 372154

Selective Rabbit, 5 x 350 g
Varenr. 372153
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Anbefales til kaniner over 4 år
Ernæringsmæssigt komplet og balanceret foder
Højt fiberindhold – 22%, alle vores fibre er 100% gavnlige
Tilsat C-vitamin – 500 mg/kg
Med Timothy-hø og timian for at opretholde appetitten
Indeholder hørfrø – en fortrinlig kilde til Omega 3
Med omhyggeligt udvalgte urter, der øger indholdet af antioxidanter hos ældre kaniner
Forebygger selektiv fouragering
Ingen sukker tilsat
Fås i pakker med 350 g og 1,5 kg

Selective Rabbit, 4 years+, 4 x 1,5 kg
Varenr. 372150
Selective Rabbit, 4 years+, 5 x 350 g
Varenr. 372155
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Selective Guinea Pig
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Selective Chinchilla

Tilsat C-vitamin (800 mg/kg), der er en vigtig daglig nødvendighed
Med naturlig, velsmagende mælkebøtte, så det bliver mere fristende
Tørrede nælder giver jern, A- og C-vitamin, kalium, calcium og magnesium
Fås i pakker med 350 g og 1,5 kg
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Særlige faconer, der ansporer til naturlig fourageringsadfærd
Specielt formuleret til at gøre huden og pelsen sundere
Med lækker vejbred der hjælper med at optimere fordøjelsen
Fås i pakker med 350 g og 1,5 kg

Selective Guinea Pig, 4 x 1,5 kg
Varenr. 372151

Selective Chinchilla, 4 x 1,5 kg
Varenr. 372152

Selective Guinea Pig, 5 x 350 g
Varenr. 372156

Selective Chinchilla, 5 x 350 g
Varenr. 372157

Supreme Original serien
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Müsliblandinger - fremmer naturlig fourageringsadfærd
Udgør en ernæringsmæssigt komplet og balanceret kost
Ikke tilsat sukker for at forebygge helbredsproblemer som følge af overvægt
Opskrifter med uforandret formel forebygger fordøjelsesproblemer
Velegnet til alle racer
Giver små kæledyr optimalt helbred
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Supreme Original serien byder på et udvalg af fodertyper, der gør hvert eneste
måltid interessant og lækkert. Det giver kæledyret lejlighed til at fouragere,
hvilket er naturlig adfærd for små kæledyr, og byder på en række teksturer,
faconer og størrelser der giver forskellige tyggeoplevelser.
Kun de fineste ingredienser er udvalgt til müslifoderet så kæledyret får
et tilfredsstillende måltid, der har en god smagbarhed hver gang.
Værd at vide, når man fodrer med müsli...
Müsli indeholder forskellige næringskomponenter, der tilsammen udgør et ernæringsmæssigt balanceret måltid. Hvis kæledyret kun
vælger at spise nogle af komponenterne, kan denne ernæringsbalance gå tabt. Hvis kæledyret har tendens til at være kræsen, anbefales
det at skifte til Science Selective, for at sikre kæledyrets gode fremtidige helbred. Husk, at kæledyrets kost kun må ændres gradvist i
løbet af 10-14 dage.
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Fire fiberkilder der fremmer tandslid
og fordøjelsen
Rig på naturlige ingredienser
Med naturlig præbiotika der øger
effekten af gode bakterier i tarmen
Fås i pakker med 850 g og 2,5 kg
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Russel Rabbit, 4 x 2,5 kg
Varenr. 372120

Gerty Guinea Pig

Formuleret til kaniner i alderen 4-20 uger
og til drægtige og diegivende kaniner
Forhøjede fiber- og proteinniveauer
(16%), der støtter vækst og udvikling
Med naturlig præbiotika der øger effekten
af gode bakterier i tarmen
Fås i pakker med 2,5 kg

Russel Rabbit Junior, 4 x 2,5 kg
Varenr. 372121

Russel Rabbit, 6 x 850 g
Varenr. 372134

Charlie Chinchilla
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Gør huden og pelsen sund og blød
Rig på naturlige ingredienser
Med naturlige, velsmagende gulerødder
og rosiner, der gør det mere fristende
Fås i pakker med 850 g og 2,5 kg
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Tilsat C-vitamin (250mg/kg), der er en
vigtig daglig nødvendighed
Rig på naturlige ingredienser
Med naturlig, velsmagende appelsin- og
banansmag, der gør det mere fristende
Fås i pakker med 850 g og 2,5 kg

Gerty Guinea Pig, 4 x 2,5 kg
Varenr. 372122
Gerty Guinea Pig, 6 x 850 g
Varenr. 372136

Harry Hamster
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Charlie Chinchilla, 4 x 2,5 kg
Varenr. 372123

n

Fuldt af lækkert fuldkornskræs
Hele jordnøddekerner, solsikke- og græskarfrø, som giver
ekstra spiseglæde
Rigt på naturligt protein, vitaminer
og mineraler
Fås i pakker med 700 g

Harry Hamster, 6 x 700 g
Varenr. 372135

Charlie Chinchilla, 6 x 850 g
Varenr. 372137

NYHED

www.kruuse.com

Supreme Stickles godbidder
Disse naturlige, lækre godbidder fremstilles af de fineste ingredienser fra
Supremes bageri. Godbidderne er sprængfyldt med naturlig aroma
og er den allerbedste belønning til kæledyret.
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Æble og tranebær
n
n

Overtrukket med Timothy-hø
Velegnet til kaniner, marsvin og
chinchillaer

Gulerod og broccoli
n
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Overtrukket med dejlige gulerødder
Velegnet til kaniner, marsvin og
chinchillaer
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Honning og hørfrø
n
n

Med hørfrø der giver en skinnende pels
Velegnet til hamstere, rotter og mus

Varenr. 372184
Varenr. 372180

Varenr. 372182

Hø og urter

Havre og honning

n

Overtrukket med dejlig mælkebøtte
Velegnet til kaniner, marsvin og
chinchillaer

Varenr. 372181
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Overtrukket med dejlige havreflager
Velegnet til kaniner, marsvin,
chinchillaer, hamstere, rotter og mus

Varenr. 372183

Kylling og bacon
n
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Overtrukket med dejligt sprøde kiks
Velegnet til hamstere, rotter, mus
og fritter

Varenr. 372185
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