PROTEIN90
Proteína pura de alta qualidade

PROTEIN90 é uma mistura de proteínas puramente animais que complementam a alimentação vegetal
pobre em proteínas. A sua utilização implica um alto rendimentoem proteínas e aminoácidos.
PROTEIN90 é pobre em gordura, não contém soja e sobretudo é isento de purinas e de colesterol.
PROTEIN90 contém a mesma eficácia em aminoácidos que a carne e insectos.
Adaptado para pássaros de canto europeus e exóticos, é indispensável para canários, agapornis, periquito
inglês, papagaios e nectariniidae.
PROTEIN90 ajuda a promover músculos fortes e um corpo saudável com ossos fortes e belas plumagens.

Conselho de utilização mediante tipo de ave e de papa
Época de criação e da muda da pena
Ingredientes por kg:
Energia: 15,70MJ
Proteína bruta: 89%
Gordura bruta: 1%
Açúcares: 1%
Fibra bruta: 0%
Cinza bruta: 3,4%
Calcio: 1,2%
Humidade: 4,9%
Aminoácidos:
L-Metionina 2,3%
L-Lisina 9,1%
L-Treonina 6,8%
L-Isoleucina 6,3%
L-Triptofano 1,5%
L-Valina 6,5%
L-Fenilalanina 4,7%
L-Leucina 9,2%
L-Istidna 2,6%
L-Arginina 4,3%
Glicina 1,9%
Semi-essencais:
L-Cisteína 1,6%
L-Tirosina 3%
Não essenciais:
L-Alanina 4%
L-Asparagina 7,2%
L-Proline 6,3%
L-Glutamina 17,5%
L-Serina 5,3%

Empapa com teor inferior a 16% de proteína bruta:
- para canários de cor e exóticos adicione 100gr de PROTEIN90 a 1kg de papa
- para canários de porte adicione 80gr de PORTEIN90 para 1kg de papa
- para spinus adicione 100gr de PROTEIN90 para 1kg de papa
Em papa com teor inferior entre 16% a 18% de proteína bruta:
- para canários de cor e exóticos adicione 20gr de PROTEIN90 a 1kg de papa
- para canários de porte adicione 30gr de PORTEIN90 para 1kg de papa
- para spinus adicione 50gr de PROTEIN90 para 1kg de papa
Em papa papa com teor superior a 18% de proteína bruta:
- para canários de cor e exóticos adicione 13gr de PROTEIN90 a 1kg de papa
- para canários de porte adicione 20gr de PORTEIN90 para 1kg de papa
- para spinus adicione 33gr de PROTEIN90 para 1kg de papa
Indicações para uma melhor utilização do produto.
Modo de uso:
Adicionar 5gr de PROTEIN90 para 60gr. de papa;
Pombos: 5gr a 10gr de PROTEIN90 para1kg de grãos.
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