
Den mest almindelige årsag til fordøjelsesproblemer 
hos kaniner og marsvin er fejlfodring.

RodiCare® basic er et pelleteret fodertilskud specielt 
udviklet til kaniner og marsvin til reetablering af mave-/
tarmfloraen.  Det høje indhold af råfibre sikrer god for-
døjelsesaktivitet, et naturligt slid af tænder og danner 
næringsgrundlaget for den livsvigtige tarmflora.
 
RodiCare® basic indeholder alle nødvendige vitaminer 
og mineraler og et højt indhold af vitamin-C, som er 
specielt vigtigt for marsvin. RodiCare® basic’s specielle 
urtesammensætning et vigtigt supplement til urte-
fattigt foder. Den specielle urtemix understøtter for-
døjelsen og stimulerer dyrets ædelyst. 

RodiCare® basic fodertilskud anbefales som en naturlig 
fortsættelse efter RodiCare® akut og RodiCare® instant 
og er også velegnet til kontinuerligt at sikre opret-
holdelsen af en sund mave-/tarmflora.

SammenSætning:
Havreklid 43 %, hørfrøekstraktionsmask 25.7 %, byg 6,3 %, 
hvedeklid 5.5 %, rørsukkermelasse 5 %, persille 2 %, 
lignocellulose (nåletræ) 1.7 %, frugtrester (æbler) tørret 1.9 %, 
mynte 1 %, kommenfrø 1 %, rød peber 1 %, natrium-
klorid 0.7 %, bukkehornfrø 0.5 %, lakridsrod 0.5 %, 
gurkemeje 0.5 %, kalmusrod 0.5 %, fennikelfrø 0.5 %, 
kamilleblomster 0,5%

indHoldSStoffer: 
råprotein: 15.9 %  
råfibre: 16.5 % 
råolier og -fedt: 2.3 %  
råaske: 7.8 % 
Kalcium: 0.7 %  
fosfor: 0.35 % 
natrium: 0.3 % 

tilSat per Kg: 
ernæringsfysiologoske tilsætningsstoffer
Vitamin a e 672:  15,000 ie 
Vitamin d3 e 67:  1,100 ie
Vitamin e / all-rac-alpha-tocopheryl acetate: 110 mg 
Vitamin C som l-ascorbinsyre: 3,000 mg 
Jern som jern-(ii)-sulfat, monohydrate e 1: 90 mg 
mangan som  mangan-(ii)- oxid e 5: 34 mg 
Zink som zink oxid e 6:  75 mg 
Kobber som kopper-(ii)-sulfat, pentahydrat e 4: 15 mg 
Selen som natriumselenit e 8: 0.30 mg 
Jod som kalciumjodat, vandfri e 2: 1.1 mg 
Kobalt som basisk kobalt-(ii)-karbonat, 
monohydrat e 3:  2.2 mg 
molybden som ammoniummolybdat: 0.2 mg
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RodiCare® basic

til Kaniner og marSVin

Pelleteret fodertilskud til kaniner 
og marsvin.

Et højt indhold af letfordøjelig råfibre er 
essentielt for vedligehold af tarmfloraen og en 
normal tarmfunktion. 

Let tilgængelig energi sikrer vedligeholdelse af 
stofskiftet i leveren.

Bukkehornfrø, gurkemeje og kalmusrod 
stimulerer ædelysten og fordøjelsen.

Kamilleblomst, mynte, fennikel- og kommen-
frø såvel som lakridsrod tilfører foderet vigtige 
sekundære plantestoffer. 

Vitaminer og mineraler afhjælper nærings- og 
sygdomsassocierede mangler



fodringSanbefaling:
fodringsanbefaling:
marsvin:
Voksne dyr:  ca. 30 g/dag (1½ måleske )
dværgkaniner:
Voksne dyr: ca. 50 g/dag (2½ måleske)

den anbefalede fodermængde kan variere afhængig af 
dyreart, vægt, alder og fysiske tilstand.

det anbefales, at den præcise mængde foder vurderes i
samarbejde med dyrlægen.

anbefalet fodringsperiode med rodiCare basic:
mindst 20-30 dage

rodiCare® basic kan også anvendes kontinuerligt som 
supplement til hø og friskfoder.

bemærK:
dyret skal altid have fri adgang til frisk vand og hø. 
Kosten må ikke ændres pludseligt.

friskfoder, som gives som supplement, bør så vidt muligt 
være rigt på struktur og gives kun i små mængder, som 
øges gradvist.

opbeVaring:
opbevares under 25°C og tørt
pakningen skal opbruges efter åbning

paKningSStørrelSer: 
1000 g dåse
4 kg bøtte
25 kg sæk

HoldbarHed: 
18 måneder
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