Wisbroek Parrot Nut Blend Booster
Eigenschappen
Hoog kwalitatief aanvullend voer voor:
Noot- en zaadetende papegaaien en papegaaiachtigen tijdens het broedseizoen.
Vanwege het hogere vet- en proteïne gehalte is dit voer uitermate geschikt voor het stimuleren van papegaaien voor het broedseizoen
of voor het aanzetten van vetreserves voor de winter. Het voer is gebaseerd op de nutritionele behoeftes van de vogels en sluit erg goed
aan bij het natuurlijke dieet van papegaaien. Diversiteit staat centraal, er zijn meer dan 30 verschillende grondstoffen gebruikt, welke zijn
samengevoegd in een geëxtrudeerde pellet die alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat, resulterend in een uitgebalanceerd dieet.

Voordelen
Aanvullend voer voor noot- en zaadetende papegaaien en papegaaiachtigen tijdens het broedseizoen.
Rijk aan zaden en noten (zonnebloempitten, katjangzaden, walnoten, aardnoten, lijnzaad)
Hoog in vet en proteïne, waardoor een hoog energetische waarde gecreëerd wordt.
Geëxtrudeerd voor een optimale beschikbaarheid van alle nutriënten.
Meer dan 30 grondstoffen.
DHA vetzuren toegevoegd voor optimale gezondheid en broedcondities.
Rijk aan natuurlijke kleurstoffen.
Met toegevoegde organische mineralen.
Grof gemalen voor een natuurlijke krop en spiermaag werking.
Gistderivaten toegevoegd als immuun stimulans.
Met eipoeder als makkelijk verteerbare dierlijke eiwitbron.

Voedingsadvies
Wisbroek Parrot Nut Blend Booster pellets bevatten alle benodigde voedingsstoffen voor uw vogel, gedurende het
broedseizoen. Omdat maar enkele soorten papegaaien 100% fruit etend of graan etend zijn is mixen (bijv. met Wisbroek
Parrot Fruit Blend Booster) naar de behoefte en voorkeur van uw papegaai wenselijk.
Ook voor meer diversiteit, afhankelijk van het seizoen of voedingsstrategie, kan Wisbroek Parrot Nut Blend Booster eenvoudig in een
gemengd dieet gebruikt worden; aangevuld met fruit, zaden, noten en/of de daily range. U kunt hierin zelf variëren.
Daarnaast hebben we een onderhoudsvoer (Wisbroek Parrot Nut Blend Daily Small en Large) ontwikkeld; dat buiten het broedseizoen aan
de vogels kan worden gevoerd. De overschakeling van de booster (breeding) naar de onderhoudspellet (Wisbroek Parrot Nut Blend Daily)
range is naar behoefte te bepalen.
Is uw vogel nog niet gewend aan pelletvoeding? Dan kunt u uw vogels het beste geleidelijk laten overschakelen naar Wisbroek Parrot
Nut Blend Booster; bijvoorbeeld aan de hand van het stappenplan dat wij hebben samengesteld. Het voordeel van de pellets is dat
selectief eetgedrag onmogelijk is. Iedere pellet bevat namelijk precies dezelfde voedingsstoffen en uw vogel krijgt dus altijd alle benodigde
voedingsstoffen binnen. Zeker bij een geleidelijke overstap wennen de vogels eenvoudig aan de pellets en zijn alle nutritionele
behoeftes gedekt.
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Analytische bestanddelen
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WISBROEK PARROT NUT BLEND BOOSTER

Geëxtrudeerd aanvullend voer voor papegaaien (NL) - Extruded complementary feed for parrots (ENG) - Extrudiertes
Ergänzungsfutter für Papageien (DE) - Aliment complémentaire extrudé pour perroquets (FR) - Alimentación complementaria
extruida para loros (ES) - Alimentação complementar extrudida para papagaios (PT) - Mangime complementare estruso per
pappagalli (IT) - Ekstruderet supplerende foder til papegøjer (DK)
Ontwikkeld door - Developed by - Entwickelt von - Développé par - Desarrollado por - Desenvolvido por - Sviluppato da - Udviklet af:
Wisbroek BV, Stramproy, The Netherlands
Geproduceerd door - Produced by - Hergestellt durch - Produit par - Producido por - Produzido por - Prodotto da - Produceret af: 216827
Ten minste houdbaar tot/Batchnummer: zie verpakking - Best before/Batchnumber: see packing - Mindestens haltbar bis/Chargennummer: siehe
Packung - À utiliser de préférence avant/Numéro de lot: voir emballage - Utilizar preferentemente antes del/Lote número: ver envase - Consumir
de preferência antes de/número do lote: ver embalagem - Da consumarsi preferibilmente entro/Numero di lotto: vedi confezione - Anvendes inden/
lotnummer: se pakning

8

718215

900160

10 KG

Netto gewicht - Net weight - Nettogewicht
- Poids net - Peso neto - Peso líquido - Peso
netto - Nettovægt

Samenstelling: zonnebloempitten, katjangzaden, hennep, boekweit, gierst, walnoten,
aardnoten, mariadistelzaad, tarwemeel, maïsmeel, rijst maïsgluten, luzerne, erwten,
eipoeder, biergist, bietenwortel, dicalciumfosfaat, lijnzaad, lecithine, zonnebloemolie, calciumcarbonaat, rozenbottel
Composition: sunflower seeds, katjang seeds, hemp, buckwheat, millet, walnuts, groundnuts, milk thistle seed, wheat flour, maize flour, rice maize gluten, lucerne, peas, egg
powder, brewer’s yeast, beetroot, dicalcium-phosphate, linseed, lecithin, sunflower oil,
calcium carbonate, rosehip
Zusammensetzung: Sonnenblumenkerne, Katjang-Samen, Hanf, Buchweizen, Hirse,
Walnüsse, Erdnüsse, Mariendistelsamen, Weizenmehl, Maismehl, Reis Maiskleber, Luzerne,
Erbsen, Eipulver, Bierhefe, Rübenwurzel, Dicalciumphosphat, Leinsamen, Lecithin, Sonnenblumenöl, Calciumcarbonat, Hagebutte
Composition: graines de tournesol, graines de katjang, chanvre, sarrasin, millet, noix,
arachides, graine de chardon-Marie, farine de blé, farine de maïs, riz gluten de maïs,
luzerne, pois, oeuf en poudre, levure de bière, betterave, phosphate dicalcique, lin,
lécithine, huile de tournesol, carbonate de calcium, églantier

Composición: semillas de girasol, semillas de katjang, cáñamo, alforfón, mijo, nueces, cacahuetes,
semilla de cardo lechero, harina de trigo, harina de maíz, arroz gluten de maíz, alfalfa, chícharos, huevo
en polvo, levadura de cerveza, raíz de remolacha, fosfato dicálcico, linaza, lecitina, aceite de girasol,
carbonato de calcio, rosa mosqueta
Composição: sementes de girasol, sementes de katjang, cânhamo, trigo sarraceno, milheto, nozes,
amendoins, semente de cardo de leite, farinha de trigo, farinha de milho, arroz glúten de milho, luzerna,
ervilhas, ovo em pó, leveduras de cerveja, raiz de beterraba, fosfato dicálcico, linhaça, lecitina, óleo de
girasol, carbonato de cálcio, roseira
Composizione: semi di girasole, semi di katjang, canapa, grano saraceno, miglio, noci, arachidi, semi di
cardo mariano, farina di grano, farina di mais, riso glutine di mais, erba medica, piselli, uovo in polvere,
lievito di birra, barbabietola, fosfato bicalcico, semi di lino, lecitina, olio di girasole, carbonato di calcio,
rosa canina
Sammensætnin: solsikkefrø, katjangfrø, hamp, boghvede, hirse, valnødder, jordnødder, mælk thistle
frø, hvedemel, majsmel, ris majsgluten, lucerne, ærter, ægpulver, bryggerigær, rødbede, dicalciumphosphat, hørfrø, lecithin, solsikkeolie, calciumkarbonat, hyben

Analytische bestanddelen - Analytical constituents - Analytische Bestandteile Constituants analytiques - Constituyentes analíticos - Componentes analíticos Componenti analitici - Analytical components

Toevoegingsmiddelen - Additives - Zusatzstoffe - Additifs - Aditivos - Aditivos Additivi - Tilsætningsstoffer

22,0% Ruw eiwit - Crude Protein - Rohprotein - Protéines brutes - Proteína crudo - Proteína
bruta - Proteina grezze - Råprotein
10,9% Ruw vet - Crude Fat - Rohfett - Matières grasses - Materias grasas crudo - Gordura
bruta - Grassi grezzi - Råfedt
5,9% Ruwe celstof - Crude Fibre - Rohfaser - Cellulose brute - Celulosa crudo - Fibra bruta
- Fibre grezze - Træstof
7,6% Ruwe as - Crude Ash - Rohasche - Cendres brutes - Cenizas crudo - Cinza bruta Ceneri - Aske
0,8% Fosfor - Phosphorus - Phosphor - Phosphore - Fósforo - Fósforo - Fosforo - Fosfor
1,6% Calcium - Calcium - Calcium - Calcium - Calcio - Cálcio - Calcio - Kalcium
0,1% Natrium - Sodium - Natrium - Sodium - Sodio - Sódio - Sodio - Natrium

14.000 IU/kg
1.900 IU/kg
120 mg/kg
120 mg/kg
45 mg/kg
5 mg/kg

Sensoriele toevoegingsmiddelen - Sensory Additives - Sensorische
Zusatzstoffe - Additifs sensoriels - Aditivos sensoriales - Aditivos sensoriais Additivi sensoriali - Sensoriske Tilsætningsstoffer
425 mg/kg Tartrazine (E102)
6,0 mg/kg Canthaxanthine - Canthaxanthin - Canthaxanthin - Canthaxanthine Cantaxantina - Canthaxantina - Cantaxantina - Canthaxanthin (2a161g)
30 mg/kg Luteïne - Luteine - Lutein - Lutéine - Luteina - Luteína - Luteina - Lutein (E161b)
68 mg/kg Patent blue (2a131)
2,0 mg/kg Bosvruchtenaroma - Forest fruits aroma - Waldfrüchte Aroma - Arôme de fruits
forestiers - Aroma de frutos del bosque - Aroma de frutos silvestres - Aroma di
frutti di bosco - Skovfrugt aroma

5 mg/kg
35 mg/kg
35 mg/kg
40 mg/kg
40 mg/kg
2,5 mg/kg
0,1 mg/kg
0,1 mg/kg

Vitamin A (3a672a)
Vitamin D3 (3a671)
Vitamin E alfa-tocopherol (3a700)
Vitamin C Sodium ascorbyl phosphate (3a311)
Iron, Fe (II)sulphate-monohydrate (3b103) (IJzer/Iron/Eisen/Fer/Hierro/Ferro/Ferro/Jern)
Copper, Cu sulphate-pentahydrate (E4) (Koper/Copper/Kupfer/Cuivre/Cobre/Cobre/Rame/
Kobber)
Copper, Cu chelate of glycine hydrate (E4) (Koper/Copper/Kupfer/Cuivre/Cobre/Cobre/
Rame/Kobber)
Zinc, Zn sulphate-monohydrate (3b605) (Zink/Zinc/Zink/Zinc/Cinc/Zinco/Zinco/Zink)
Zinc, Zn chelate of glycine hydrate (3b607) (Zink/Zinc/Zink/Zinc/Cinc/Zinco/Zinco/Zink)
Manganese, Mn sulphate-monohydrate (3b503) (Mangaan/Manganese/Mangan/
Manganèse/Manganeso/Manganês/Manganese/Mangan)
Manganese, Mn chelate of glycine hydrate (3b605) (Mangaan/Manganese/Mangan/ Manganèse/Manganeso/Manganês/Manganese/Mangan)
Iodine, I calciumiodate-waterless (3b202) (Jodium/Iodine/Jod/Iode/Yodo/Iodo/Iodio/
Iodine)
Selenium, Se sodium selenite (E8) (Selenium/Selenium/Selen/Sélénium/Selenio/Selênio/
Selenio/Selen)
Selenium, SE se-organice (3b8.12) (Selenium/Selenium/Selen/Sélénium/Selenio/Selênio/
Selenio/Selen)

Koel, droog en donker bewaren - Store cool, dark and dry - Kühl, dunkel und trocken lagern - Magasin frais, sombre et sec - Guardar en lugar seco, oscuro y fresco - Conservar em lugar fresco,
escuro e seco - Conserve in luogo fresco, buio ed asciutto - Opbevares køligt, mørkt og tørt. Steeds vers drinkwater ter beschikking stellen - Always supply fresh drinking water - Immer frishes
Trinkwasser zur Verfügung stellen - Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition - Dejar siempre agua fresca a disposición - Pôr sempre água fresca à disposição - Tenere sempre dell’acqua fresca a
disposizione del gatto - Sørg altid for friskt drikkevand.Voedingsadvies - Feeding advice - Fütterungsempfehlung - Recommandations nutritionnelles - Consejos d alimentación - Modo de emprego Consigli nutrizionali - Råd om fodring: www.wisbroek.com. Dit product bevat antioxidanten en conserveermiddelen - This product contains antioxidants and preservatives - Dieses Produkt enthält
Antioxidantien und Konservierungsstoffe - Ce produit contient des antioxydants et des conservateurs - Este producto contiene antioxidantes y conservantes - Este produto contém antioxidantes e
conservantes - Questo prodotto contiene antiossidanti e conservanti - Dette produkt indeholder antioxidanter og konserveringsmidler.

Disclaimer: Wisbroek werkt continu aan een optimale samenstelling van de diverse voersoorten. Genoemde waarden kunnen derhalve afwijken van
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het daadwerkelijke product. Zie het etiket op de verpakking voor de exacte samenstelling.
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