NATU’gest

Minerālbarība govīm un kazām.

Produktu atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar noteikumiem (CE) n ° 834/2007 un (EK) n ° 889/2008
NATU’GEST paredzēts:
• Produktu paredzēts lietot dzīvniekiem grūsnības un atnešanās
periodā. Tas mobilizē kaulos esošo kalciju un noregulē kalcijafosfora attiecību organismā, palīdzot samazināt piena triekas, jeb
hipokalcēmijas risku pēc atnešanās.
• Natu Gest stiprina organisma dabīgo imunitāti atnešanās laikā. Tas
satur ārstniecības augu ekstraktu, kas ir kā dabīgs antioksidantu
avots.
• Uzlabo pirmpiena kvalitāti, bagātina to ar Selēnu un E vitamīnu, kas
ļoti nepieciešami jaundzīvniekam.
• Nodrošina dzīvnieku ar magniju, varu un cinku, kas ļoti nepieciešami
atnešanās periodā.
NATU’GEST ir ideāls risinājums, kas nodrošina dzīvniekus ar
mikroelementu un vitamīnu uzņemšanu. Produkts ir efektīvs, praktisks
un izturīgs pret sliktiem laika apstākļiem
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:
Atstājiet spaini dzīvniekiem brīvi pieejamā vietā. Vidējā dienas
deva ir 100 g uz vienu govi un 20 g uz vienu aitu / kazu. 25 kg
spainis paredzēts 8 govīm vai 25 mazajiem atgremotājiem.
Lietojiet tikai iepriekš minētām sugām.
ANALĪTISKAIS SASTĀVS:
Fosfors.........................................................................................5%
Kalcijs..........................................................................................5%
Magnijs .......................................................................................6%
Nātrijs..........................................................................................4%

Svars

25 kg
• 40% sastāvdaļas ir lauksaimnieciskas izcelsmes
• 27% sastāvdaļas ir iegūtas bioloģiskajā lauksaimniecībā
• 100% no sastāvdaļām ir piemērotas bioloģiskajām
lauksaimniecībām
• 73% sastāvdaļas ir konvencionālās lauksaimniecības izcelsmes
Produkts paredzēts kā papildbarība. Tas neaizstāj visas dzīvnieka
uztura vajadzības.
Sertificēts ar ECOCERT, FR-BIO-O1

PIEDEVAS
Mikroelementi (mg / kg)
Cinks (cinka oksīds)................................................................6 700
Mangāns (mangāna oksīds)....................................................5 600
Jods (kalcija jodīts)..................................................................... 110
Kobalts (kobalta karbonāts)..........................................................35
Selēns (nātrija selenīts)................................................................50
Vitamīni (SV / kg)
A vitamīns . ........................................................................ 300 000
D3 vitamīns ......................................................................... 60 000
E vitamīns . ............................................................................ 1 900

Patentēta Nutrilac CAPYLAC vāka
sistēma ir ilgtermiņa uzglabāšanas
garantija

Derīguma termiņš: 12 mēneši
Spainis 25 kg - palete satur 45 spaiņus, jeb 1125 kg.
Produkts ražots saskaņā ar kvalitātes sertifikātu
Reg .: FR 62-849-001 - n ° 989-0715
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