vitamíny a doplnky výživy pre zvieratá

Postačuje vašim zvieratám pre stavbu tela prísun
minerálov z pastvy a bežných objemových krmív?
Tan LIZ je minerálny liz obohatený o tanín z jedlého gaštana,
organický Se (selén) a Zn (zinok).

Tan LIZ

Pre viac informácií o produkte Tan LIZ
volajte prosím tel. č. 0915 986 394,
alebo píšte na productfeed@productfeed.sk
Product Feed, a. s.
Rastislavova 1067/323
951 41 Lužianky
productfeed@productfeed.sk
mobil: +421 915 986 394
mobil: +421 905 585 893
tel. /fax: +421 37 7783 182

Product feed podporuje udržateľný život zvierat
v súlade s prírodou: „Existencia vyšších živých organizmov
závisí od podpory prežitia nižších živých organizmov.“

www.productfeed.sk

Minerály sú od nepamäti
základom rovnováhy organizmu

Tan LIZ
Doplnkový minerálny liz
Cieľ výrobku:
Užitočnosť krmiva pre zviera je určená schopnosťou
nastoliť obnovenie funkčnosti tkanív a rovnováhu nižších
organizmov v tele.
Deklarované akostné znaky v g/kg:
Vápnik 60 g/kg
Síra 7g/kg
Sodík 216 g/kg
Selén organický 15 mg/kg
Horčík 30 g/kg
Meď 240 mg/kg
Zinok 3 320 mg/kg
Mangán 2 000 mg/kg
Jód 12 mg/kg
Zinok organický 6 000 mg/kg
Fosfor 20 g/kg
Kobalt 23 mg/kg
Výhody použitia tanínu, organického selénu a zinku:
 znižujú výskyt závažných metabolických porúch
 obzvlášť vhodný pre gravidné samice na výživu plodu
 zvyšujú imunitu a odolnosť organizmu
 podporujú tvorbu protilátok
 zlepšujú kvalitu mlieka a mäsa
 zlepšujú reprodukciu
 zvyšujú životaschopnosť mláďat
 podporujú tvorbu kostí

Ako to funguje:
Každý živočíšny druh potrebuje pre svoje prežitie dostatok
minerálov. Tan LIZ je jedinečný minerálny liz
pre prežúvavce, ktorý prináša rovnováhu živému
organizmu. Svojimi vlastnosťami spôsobuje mimoriadne
kvalitné zásobovanie tela a kostí minerálnymi látkami
a preniká cez placentu k samotnému plodu
u gravidných samičiek.
Je obohatený o tanín, čo je výťažok z kôry jedlého
gaštana, a tak vašim zvieratám bude pripomínať ich pôvod,
korene a prirodzené prostredie. Tanlizu a vám budú
zvieratá dôverovať pre jeho prírodný zdroj a charakter.

Doporučené dávkovanie:
Jeden liz pre 20 ks oviec a raticovú lesnú zver, alebo pre 5 ks hovädzieho
dobytka na 15 – 30 dní.
Návod na použitie:
Predkladá sa voľne tak, aby mali k nemu prístup všetky zvieratá.
Počas podávania lizu musia mať zvieratá dostatok pitnej vody.
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