
RodiCare® instant er et fuldfoder i pulverform til 
marsvin, kaniner, chincillaer og til planteædende reptiler 
og fugle, som i en periode er svækkede og ikke vil eller 
ikke selv kan tage næring til sig. Årsagen kan være syg-
dom og/eller fordøjelsesproblemer efter operation eller 
ved tandproblemer.

Et højt indhold af letfordøjelige råfibre er vigtigt for 
vedligehold af tarmfloraen og en normal tarmfunktion. 
Den nøje afstemte urteblanding fremmer fordøjelsen 
og ædelysten. Pulveret indeholder alle livsnødvendige 
vitaminer og mineraler og et højt indhold af vitamin-C, 
som er specielt vigtigt for marsvin.

RodiCare® instant pulver blandes med vand i henhold til 
fodringsanbefalingen.  Så snart dyret igen begynder at 
indtage fast føde, skal mængden af pulverblandingen 
tilpasses. 

SammenSætning:
Sojabønneskal 28,35%, havreklid 18,8%, lucerne 15,53%, 
hvedeklid 14%, hørkager 5%, sojaproteinkoncentrat 4%, 
ølgær 2,5%, rapsolie 1,5%, mynte 1%, kommenfrø 1%,
bukkehornfrø 0,5%, lakridsrod 0,5%, gurkemeje 0,5%, 
kalmusrod 0,5%, fenniklelfrø 0,5%, kamilleblomster 0,5%,
natriumklorid 0,5%, fructo-oligosaccarid 0,25%.

indholdSStoffer:
råprotein: 16,3%  
råaske: 6,9%
råolier og – fedt: 4,8%
råfibre: 21%
Kalcium: 0,69%
natrium: 0,4%
fosfor: 0,38%

tilsat per kg:
ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer
Vitamin a e 672:  11,400 ie 
Vitamin d3 e 670:  760 ie
Vitamin e / all-rac-alpha-tocopheryl acetat: 38 mg 
Vitamin C som l-ascorbilmonofosfat,  
kalcium-natrium salt:  9,510 mg 
Vitamin K:  1,9 mg
Vitamin B1 som thiaminmononitrat: 1,4 mg
Vitamin B2 som ribofavin:  3,8 mg
Vitamin B6 / pyridoxinhydroklorid: 3,8 mg
Vitamin B12  som cyanocobalamin: 28,5 mg
nikotinsyre som nikotinsyre (niacin): 19 mg
Pantotensyre som kalcium-d-pantothenat: 12,8 mg
Kolin som kolinklorid:  285 mg
Jern som jern-(ii)-sulfat, monohydrat e 1: 47,5 mg 
mangan som  mangan-(ii)- oxid e 5: 38 mg 
Zink som zinkoxid e 6:  57 mg 
Kobber som kopper-(ii)-sulfat, pentahydrat e 4: 11,9 mg 
Selen som natriumselenit e 8: 0.2 mg 
Jod som kalciumjodat, vandfri e 2: 0,9 mg 
Kobalt som basisk kobalt-(ii)-karbonat,  
monohydrat e 3:  0,4 mg 

RodiCare® instant
Ernæring til svage dyr med manglende 
ædelyst.  

Et højt indhold af letfordøjelig råfibre er essen-
tielt for vedligehold af tarmfloraen og en normal 
tarmfunktion. Den specielt afstemte urteblanding 
fremmer fordøjelsen og appetitten

Den let tilgængelige energi sikrer vedlige- 
holdelsen af stofskiftet i leveren.

Vitaminer og mineraler afhjælper nærings- og 
sygdomsassocierede mangler

Fructo-oligosaccarider (FOS) stimulerer væksten 
af gavnlige bakterier i tarmsystemet (præbiotika)

Bukkehornfrø, kalmusrod og gurkemeje stimule-
rer appetitten og fordøjelsen.

Kamilleblomst, mynte, fennikel, kommenfrø og 
lakridsrod er værdifulde sekundære plantestoffer.  
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fodringSanBefaling:
rodiCare® instant pulver blandes med varmt vand i forholdet 
ca. 1:1,5 (1 del  pulver til ca. 1,5 del vand) til en tykflydende 
vælling. alt efter behov kan blandingen gøres mere eller 
mindre flydende. 

afhængig af kropsvægten skal dyret have ca. 50 ml blanding 
dagligt pr. kg kropsvægt fordelt over 3-5 måltider (á 10-15 
ml). meget svækkede dyr bør fodres oftest muligt og med 
små portioner ad gangen. 

fodermængden afstemmes i henhold til dyreart, vægt, alder 
og almene tilstand og fastsættes efter aftale med dyrlægen.

rodiCare® instant foderblandingen gives i en skål eller i en 
ske. hvis dyret ikke selv vil indtage føde, kan blandingen 
med forsigtighed gives med sprøjte i små mængder. tal med 
din dyrlæge. om nødvendigt kan dyrlægen administrere 
foderet med en speciel sonde og blandingen bør da have en 
lidt mere flydende konsistens. 

oVergang fra flydende til faSt fØde:  
Små planteædende dyr og kaniner har sarte maver og kan 
ikke tåle et direkte foderskift. for at lette overgangen fra 
flydende til fast føde kan rodiCare® instant ved tilsætning af 
mindre vand gøres til en lidt fastere dej, som formes til små 
kugler. Så snart dyret begynder at indtage fast føde, skal 
mængden af rodiCare® instant tilpasses. 

BemærK:
dyret skal altid have fri adgang til frisk vand.
da en fuldstændig reetablering af mave-/tarmfloran kan 
tage flere uger, anbefales det at fodre med rodiCare® basic 
foderpiller under og efter overgangen til fast foder.

oPBeVaring:
opbevares under 25°C og tørt
Pakningen skal opbruges efter åbning

PaKningSStØrrelSer:
170 mg beholder
60 x 20 g poser i displayæske
2 kg spand

holdBarhed: 
18 måneder
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