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Doplněk pro nervózní koně k dennímu užívání
- Usnadňuje trénink
- Zmírňuje nervozitu, podrážděnost
a stres

Deklarované jakostní znaky:
Vlhkost 13%, popel 9,9%, vláknina 4,7%, protein
22,3%, olej 4,3%, sodík 0%, hořčík 1,5%.

VetiCalm Gold je vyvinutý pro každodenní zkrmování pro koně všech
věkových kategorií, plemen a disciplín ke snižování stresu ze vzrušení
a při čekání na závod. Nervozita a napětí před tréninkem nebo při
závodech může způsobit nezvladatelnost koní.

Doplňkové látky
Vitamíny:
Vitamín E (α tokoferol )
Vitamín C (kys. askorobová) E300
Vitamín B1 (thiamin)
Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B12 (kobalamin)
Niacin

Složení: kvasinky, síran hořečnatý

Obsahuje hořčík ve formě chelátu, který je maximálně dostupný pro
koně.
VetiCalm Gold neobsahuje zakázané látky v souladu s FEI a Jockey
Clubu. VetiCalm Gold je testovaný ve Forenzní laboratoři –
Newmarket, Anglie.
Krmý návod:
Koně:
Během 5 – 10 dní přidávejte 50g dvakrát denně
do krmné dávky.
Potom zkrmujte 25g denně.

Aminokyseliny
Tryptofan 3.4.1

v 1 kg
15.000 mg
15.000 mg
3.500 mg
2.000 mg
2.500 µg
2.000 mg

120.000 mg

Poznámka - čerstvá pitná voda by měla být vždy k
dispozici.

Skladovací podmínky:
Uchovávejte na suchém místě při
teplotě 5°-28°C v původním balení.
Chraňte před přímým slunečním
světlem.
Chraňte před promrznutím.
Po použití uzavřete.

Poznámka: V den dostihu nebo soutěže použijte
pastu SuperCalm.

Balení:
Krabice - 8 x 1kg

1kg

Cena: 1135,05 Kč

Doplňkové krmivo pro koně

včetně DPH
Dovozce:

Distributor:

Upozornění
Tento leták a informace na něm uvedená nenahrazuje
kvalifikované doporučení veterinárního lékaře.

BIOFERM CZ, spol. s r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno
tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600
bioferm.cz@bioferm.com
www.bioferm.com

GAIN CZ
Tel.: +420 608 246 001, 608 246 020
objednavky@gaincz.eu, www.gaincz.eu

V případě výskytu potíží doporučujeme nejdříve
konzultovat s nezávislým veterinárním lékařem, který
může zvíře prohlédnout, vyšetřit, stanovit diagnózu a
zahájit příslušnou léčbu. Před použitím si podrobně
přečtěte informaci na etiketě. Za nesprávné použití
jakéhokoliv našeho přípravku neneseme žádnou
odpovědnost.

