Mineraleimer Plus
Πλάκες Λείξεως σε Κουβά µε βιταµίνες, ιχνοστοιχεία και χαλκό (Ca : P = 4,40 : 1)
(Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, νεαρά βοοειδή, ίπποι)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συµπλήρωµα διατροφής υψηλής ποιότητας για
βοοειδή και ίππους. Οι πλάκες λείξεως Mineraleimer
Plus, εγγυώνται παροχή βιταµινών, µακροστοιχείων
και ιχνοστοιχείων στα ζώα σε λειµώνες, για κανονικού
ή εντατικού ρυθµού εκµεταλλεύσεις. Η µέθοδος
παρασκευής και χορήγησης του προϊόντος προσδίδει
καλή γευστικότητα, εξασφαλίζει αντοχή στις καιρικές
συνθήκες, και είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
Ιχνοστοιχεία µε υψηλή απορρόφηση
Ιδανική αναλογία Ca/P
Βιταµίνες και ιχνοστοιχεία
Προστατευµένο σελήνιο στη Μ.Κ. (SeProtect®)
Γευστικότητα λόγω της συµµετοχής µελάσας
Υψηλή αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Υγιή ζώα









ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ:

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Νεαρά βοοειδή
Ίπποι

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)

15,00
4,00
4,00
8,50

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΝΑ Kg
BITAMINH A (3a672a)
BITAMINH D3 (Ε671)
BITAMINH E (3a700)

500.000 Ι I.U
80.000
Ι.U
1.000
mg

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
ΙΩ∆ΙΟ (Ι) (3b202)
ΣΕΛΗΝΙΟ (σεληνιώδες νάτριο) (E8)
ΣΕΛΗΝΙΟ (SeProtect®) (E8)
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304)

6.000
3.500
1.000
100
15
15
22

γραµµάρια/ζώο/ηµέρα
100 – 200
60 – 120
100 – 150

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
ΚΟΥΒΑΣ 25 kg

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει χαλκό

Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό
µονο-ασβέστιο, µελάσα ζαχαροκάλαµου, οξείδιο του
µαγνησίου, σιµιγδάλι πιτύρων σίτου, premix βιταµινών
και ιχνοστοιχείων.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το συµπλήρωµα διατροφής έχει υψηλότερη
περιεκτικότητα σε βιταµίνη Α, βιταµίνη D3 και
ιχνοστοιχεία από ό,τι µία πλήρης τροφή. Γι’ αυτόν το
λόγο, πρέπει να δίνεται σε βοοειδή και άλογα µέχρι 1%
του ηµερήσιου σιτηρεσίου τους.

Να µη χορηγηθεί σε αιγοπρόβατα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Οι πλάκες λείξεως Mineraleimer Plus εισάγονται
από τη Γερµανία συσκευασµένες σε κουβά των 25
κιλών.
Φυλάσσονται σε χώρο δροσερό και ξηρό.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera πληρούν
τις προδιαγραφές ποιότητας και
ελέγχου των παρακάτω φορέων:
DLG, LGA InterCert (ISO 9001:
2008, HACCP, GMP+), QAL
Gmbh (A Futter, QS).
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