
 

 

 MUESLI KORREL GEMENGD VOER 

vertering Meest vergelijkbaar met de voeding van een konijn of 

knaagdier in de vrije natuur. Op een natuurlijke 

manier gezonde konijnen en knaagdieren met een 

hoge weerstand. Door de grove structuur gaan de 

dieren extra knagen en kauwen wat de 

speekselaanmaak stimuleert. Vezels prikkelen de 

spijsvertering. Bovendien bevatten muesli’s 

plantaardige olieën die ondersteunen in vertering, 

vacht en energiehuisvesting. 

Door verhitting tijdens het persen van de 

korrels zijn de voedingsstoffen gemakkelijker 

opneembaar. Dankzij de hoge voerdichtheid 

is er geen constante vulling in het 

maagdarmstelsel als enkel korrel gevoerd 

wordt en geen ruwvoer bijgevoerd wordt. 

Vergelijkbaar met de voeding van een konijn of 

knaagdier in de vrije natuur, op een natuurlijke manier 

gezonde konijnen en knaagdieren, door de grovere 

structuur gaan de dieren extra het knagen en kauwen 

wat de speekselaanmaak stimuleert 

selectief eten is mogelijk voorkomt selectief eten is mogelijk 

variatie rijke variatie geen variatie rijke variatie 

voerdichtheid langere voeropname tijd dan bij korrels door de 

variatie in grondstoffen 

minder voer van nodig, sneller te veel van te 

voeren vergeleken met muesli of gemengd 

voer, 1 hap korrel bevat meer voedingstoffen 

dan bijvoorbeeld 1 hap muesli 

langere voeropname tijd dan bij korrels door de variatie 

in grondstoffen 

geschikt voor 

welke 

konijnen en 

knaagdieren? 

geschikt voor alle konijnen en knaagdieren, 

speciaal geschikt voor dieren die gebruikt worden in 

de fok en show voor extra mooie conditie van het 

dier 

geschikt voor alle konijnen en 

knaagdieren, speciaal geschikt voor dieren 

die selectief eten 

geschikt voor alle konijnen en knaagdieren 

Producten 

overzicht 

1025 alfamix konijn 

5064 alfamix structure konijn 

1050 alfamix cavia 

 

5065 konijnenkorrel fok en onderhoud 

5062 alfabrok konijn 

5068 caviakorrel met vitamine C 

5067 rodent mouse 

5070 rodent rat 

5069 chinchilla korrel 

5081 gemengd konijnenvoer 

5066 konijn natuurmix 

5749 konijnenmelange 

5080 gemengd caviavoer 

6504 hamster en rat 

5540 knaagdiermix 

1060 alfamix eekhoorn 


