TERRABITES ‘Insectivore Hagedissen’
Waarom TERRABITES?
- 50% verse insecten
- Vochtrijke, zachte brok
- Kruiden & specerijen
- Natuurlijke grondstoffen
- Vervangt levende insecten - Uitgebalanceerde mix van
vitaminen & mineralen

Voeradvies
TERRABITES ‘Insectivore Hagedissen’ is als aanvullend diervoeder de optimale basis voor het dieet
van agamen en gerelateerde soorten. Voer jonge dieren dagelijks een kleine portie; oudere dieren
hoeven slechts 3 à 4 keer per week gevoerd te worden. Houdt per portie als richtlijn een
hoeveelheid aan die uw dier binnen één dag op eet. Verwijder eventueel overgebleven voer na
één dag uit het verblijf. Het wordt aangeraden het dieet van uw dier naast TERRABITES aan te
vullen met overige voeders, zoals groenten. Omdat TERRABITES alle benodigde vitaminen en
mineralen bevat, is het gebruik van extra supplementen niet nodig. Door het hoge vochtgehalte
voorziet TERRABITES gedeeltelijk in de drinkwaterbehoefte van uw dier.

Bewaaradvies
Om de kwaliteit van TERRABITES optimaal te houden, wordt aangeraden het voer bij
kamertemperatuur (<20 °C) en niet in direct zonlicht te bewaren. Bewaren in de koelkast is niet
nodig. Om uitdroging te voorkomen, dient de verpakking na ieder gebruik weer goed afgesloten
te worden.

Ingrediënten
Insecten (50%; meelwormen, buffalowormen), bakkerijproducten (tarwegluten, rijstmeel,
tarwebloem), kruiden (10%; kurkuma, steranijs, knoflook, kardemom), vitaminen & mineralen,
plantaardige eiwitextracten (soja-eiwitconcentraat), plantaardige bijproducten (gom,
aardappelzetmeel), biergist, oliën en vetten (zonnebloemolie, lecithine), vruchten (cranberries),
suiker.

Analyse (per kg product)
Analyse: vocht 35%, ruw eiwit 24%, ruw vet 8%, ruwe celstof 4%, ruwe as 7%;
Toevoegingsmiddelen – nutritioneel: calcium 1.6%, fosfor 0.9%, kalium 0.02%, natrium 0.02%,
magnesium 27 mg, ijzer 4.5 mg, koper 2.3 mg, mangaan 10 mg, zink 4.5 mg, jodium 0.02 mg,
vitamine A 2200 IE, vitamine B1 1.9 mg, vitamine B2 2.8 mg, vitamine B3 6.7 mg, vitamine B5 19
mg, vitamine B6 0.67 mg, vitamine B11 1.1 mg, vitamine B12 0.07 mg, vitamine C 31 mg, vitamine
D3 229 IE, vitamine E 22 IE; technologisch: organische zuren (waaronder benzoëzuur 100 mg).

TERRABITES op maat: verschillende korrelgroottes en verpakkingseenheden op
aanvraag beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden via info@terrabitespetfood.nl.
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