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KRÓLIK

To zbilansowana, granulowana karma jednoskładnikowa dla kawii domowych
i królików każdej rasy oraz wieku. Zawiera zrównoważony poziom witamin,
które zwiększają odporność zwierzęcia. Dodatek błonnika i kawałków wierzby
nadaje mieszance sytości, a naturalny zapach sprawi, że żaden pupil się jej nie
oprze. Struktura oraz kształt pokarmu wspomaga czyszczenie zębów pupila
i zapobiega wszelkim problemom dentystycznym. Smakowite granulki zostały
stworzone w taki sposób, by zwierzę mogło dłużej delektować się aromatycznym
smakiem mieszanki, co daje mu większą satysfakcję z jedzenia pokarmu.
Naturalna karma została opracowana z najwyższą starannością.
Przebadana oraz przetestowana przez wykwaliﬁkowanych ekspertów.
Dzięki temu zadowoli nawet najbardziej wymagające zwierzęta.

Dystrybutor:

Dostępne opakowania:

EXPERT

● Expert Królik 375g, 2kg.
● Expert Kawia domowa 375g, 2kg,

Zawartości 1000 mg/kg witaminy C
dla wyższej odporności i optymalnych warunków.
Zwierzę spędzi więcej czasu na jedzeniu,
wpływa to na jego odczuwanie pozytywnych emocji.
30% włókien surowych. Optymalne trawienie
i zdrowe zęby.
Z kawałkami wierzby dla optymalnego zużycia zębów,
dobrego trawienia i działanie przeciwzapalnego.

Dostępne opakowania:
● Expert Block Królik 2x400g,
● Expert Block Kawia domowa 2x400g,

KAWIA DOMOWA

Sprasowane siano z dodatkiem pełnoporcjowej mieszanki.
Dwie kostki to kompletny pokarm na dwa tygodnie.

KRÓLIK
KRÓLIK JUNIOR
KAWIA DOMOWA
KOSZATNICZKA
CHOMIK

Dostępne opakowania:
● Terra Królik 1kg, 2,25kg, 7kg,
● Terra Królik junior 1kg, 2,25kg,
● Terra Kawia domowa 1kg, 2,25kg, 7kg,
● Terra Koszatniczka 1kg,
● Terra Chomik 700g,
● Terra Szynszyla 1kg,
● Terra Szczur 1,25kg.

Zawartości 1000 mg/kg witaminy C
dla wyższej odporności i optymalnych warunków.

SZYNSZYLA

Duża ilość lucerny dla dobrego trawienia.
Z kawałkami wierzby dla optymalnego zużycia
zębów, dobrego trawienia i działania przeciwzapalnego.
Idealne trawienie i optymalne zdrowie
poprzez właściwe składniki.
Zawiera wystarczającą ilość nasion, zbóż i owoców
do produkcji energii i zachowania właściwego zdrowia.

SZCZUR

TERRA

Linia TERRA to naturalna dieta dla małych zwierząt takich jak chomiki,
kawie domowe, króliki, szynszyle. Pełnowartościowa karma zaspokoi
potrzeby żywieniowe nawet najbardziej wymagającego pupila,
a intensywny zapach naturalnej mieszanki sprawi, że zniknie ona
w mgnieniu oka.
Zrównoważona proporcja składników odżywczych, minerałów i witamin
w każdej pojedynczej granulce pomaga utrzymać zwierzę w doskonałej
kondycji, a dodatek ziół oraz smakowitej marchewki poprawia
jego samopoczucie. Karma TERRA to produkt wysokiej jakości stworzony
w 100% z naturalnych składników. Polecany przez lekarzy weterynarii,
hodowców oraz ekspertów. Dokładnie przebadany i przetestowany
pokarm to mieszanka naturalności, kruchości i aromatycznego smaku.
VADIGRAN TERRA to najlepszy wybór dla każdego pupila.

Dodatek mącznika w mieszance to naturalne źródło
protein zwierzęcych i minerałów.
Niski poziom lipidów, które mogą powodować
problemy z nadwagą, często u szczurów.

KRÓLIK
KAWIA DOMOWA

TASTY

To podstawowa linia karm dla królików, kawii domowych,
szynszyli oraz chomików. Zbilansowany skład mieszanki
wspomaga działanie układu pokarmowego zwierzęcia,
a wyśmienity zapach zachęci go do regularnego jedzenia
posiłków. Zawartość minerałów i niezbędnych witamin
poprawia kondycję i samopoczucie pupila.
Naturalna mieszanka to połączenie witalności, zdrowia
oraz niesamowitego smaku. Pożywny pokarm dokładnie
przebadany i przetestowany, zapewnia wszystko czego
potrzebuje każde zwierzę. VADIGRAN TASTY to gwarancja
wysokiej jakości produktu za rozsądną cenę.
Dostępne opakowania:

KIMOHC

● Tasty Królik 2,25kg, 17,5kg,
● Tasty Kawia domowa 2kg, 15kg,
● Tasty Chomik 800g,
● Tasty Szynszyla 900g,
● Tasty Gryzonie 14kg,

SZYNSZYLA

PAPUGA FALISTA
PAPUGA ŚREDNIA
PAPUGA DUŻA
KANAREK
PTAKI EGZOTYCZNE

PTAKI

ORIGINAL & TROPICAL
To linia dla ptaków egzotycznych, kanarków oraz papug.
Najwyższej jakości mieszanki ziaren, które pozytywnie
wpływają na zdrowie, kondycję oraz witalność zwierzęcia.
Pokarm premium składa się z dokładnie wyselekcjonowanych
ziarenek poddanych obróbce mechanicznej, pozbawionych
zbędnego pyłu oraz wszelkich zanieczyszczeń.
VADIGRAN to gwarancja jakości, świeżości oraz doskonałego
smaku. Szczelne opakowania pozbawione powietrza pozwalają
zachować naturalny aromat oraz zapewniają dłuższą świeżość
pokarmu.
Dokładnie przetestowana oraz polecana przez ekspertów
mieszanka VADIGRAN ORIGINAL to najsmaczniejszy pokarm
dla każdego zwierzęcia.
Dostępne opakowania:
● Papuga falista 1kg,
● Papuga średnia 1kg,
● Papuga duża 650g,
● Kanarek 1kg,
● Kanarek Original 20kg,
● Ptaki egzotyczne 1kg.

