20 KLÍČOVÝCH NUTRIČNÍCH SLOŽEK + CHELÁTY + OMEGA 3

PRO ZÁVODNÍ A VÝKONNOSTNÍ KONĚ

60 ml

Vysoce účinný povzbuzující
doplněk pro závodní
a výkonostní koně.
Obsahuje 20 nutričních
složek + OMEGA 3
Super Booster je vysoce koncentrovaná povzbuzující multivitamínová
pasta se stopovými prvky určená pro závodní a výkonnostní koně. Obsahuje
Omega 3 mastné kyseliny a 20 klíčových nutričních složek zahrnujících
specifické MAAC (metalo-aminokyselinové cheláty), které jsou plně
chráněné pro dosažení co nejvyšší biologické využitelnosti. Minerální látky
jsou v této formě lépe chráněné proti nežádoucím interakcím ve střevě a jsou
snadno absorbovatelné. MAAC jsou odolné vůči antagonistickému
působení látek jako jsou sírany a molybden.
Krmný návod:
Super Booster může být podáván denně jako doplněk krmné dávky pro
koně. Nejlepší je podávat 3-5 dní před soutěží nebo závodem. Vložte tubu
koni do tlamy a požadovanou dávku vytlačte stlačením pístu na kořen jazyka.
Pro dosažení nejvyššího výkonu – 60ml denně po 3 dny před soutěží nebo
závodem.
Koně – jako krmný doplněk 5ml denně nebo podle doporučení
veterinárního lékaře nebo výživáře.
Hříbata a poníci – jako krmný doplněk 2,5ml denně.

Deklarované jakostní znaky:
vlhkost 78,6%, popel 1,5%, protein 1,9%,
olej 1,5%, vláknina 0,1%, sodík 0%
Složení: Extrakt z mořských řas, rozmarýna
Doplňkové látky
v 60 ml:
Vitamíny
Vitamin C (kys. askorbová) - E300
1.000 mg
Vitamin E (α tokoferol)
1.500 mg
Vitamin D - E671
6.600 IU
Vitamin A - E672
42.000 IU
Vitamin B12 (kobalamin)
150 µg
Vitamin B1 (thiamin)
75 mg
Vitamin B2 (riboflavin)
60 mg
Vitamin B6 (pyrodoxin hydrochlorid)
30 mg
Biotin
1,5 mg
Kys. listová
50 mg
Vitamin K
10,5 mg
Vitamín B3 (niacin)
150 mg
Kys. d-pantotenová
60 mg
Stopové prvky
Měď (chelát mědi jako hydrát glycinu) - E4
210 mg
Zinek (chelát zinku jako hydrát glycinu) - E6
250 mg
Železo (chelát železa jako hydrát glycinu) - E1
288 mg
Jód (jako jodid draselný) - E2
3 mg
Kobalt (jako síran kobaltnatý) - E3
1,5 mg
Selen (jako seliničitan sodný) - E8
0,4 mg
Mangan (jako oxid manganatý ) - E5
200 mg
Chemicky definované látky s podobnými biologickými účinky jako
vitamíny:
OMEGA 3
3.600mg

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.
Balení:
Krabice - 15 x 60ml
Karton - 4 krabice

Cena: 299,00 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.

