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La complémentarité nutritionnelle maîtrisée

GMP+ - FSA geborgd

VLEESVEE
DOEL
Praktische methode voor het
verstrekking van mineralen en
vitaminenen aan runderen in de
weide en of stal. Mineralen en
vitaminen zijn belangrijk voor
oa een goede gezondheid,
vruchtbaarheid, groei en beenwerk.

VERSTREKKING
Stel de kuip ter beschikking
van de runderen (jongvee,
melkkoeien, vleesvee).
Plaats de kuip in weide of stal
en verwijder het karton.
Plaats 1 kuip per 20 dieren.

OPNAME

N° 1226.70 - 0418

De opname is afhankelijk van de
weersomstandigheden, het aanbod
en de kwaliteit van het overige voer
en de mineralenstatus van de
dieren. De gemiddelde opname is
50-100 gram/pink/dag en 100-150
gram/rund/dag. Alleen verstrekken
aan bovengenoemde diersoorten.

Neem voor verdere informatie contact op met:

ZWECK
Praktische Methode für die
Versorgung von Rindern auf
der Weide oder im Stall mit
Mineralienund Vitaminen.
Mineralien und Vitamine sind
u.a. für eine gute Gesundheit
und Fruchtbarkeit, das Wachstum
und kräftige Knochen wichtig.

ANWENDUNG
Stellen Sie den Rindern die Wanne bereit
(Färse, säugende Kühe, Fleischvieh).
Stellen Sie die Wanne auf die Weide
oder in den Stall auf und entfernen
Sie den Karton.
1 Wanne reicht für 20 Tiere.

VERBRAUCH
Der Verbrauch hängt von den
Witterungsbedingungen, dem Angebot und
der Qualität des sonstigen Futters und der
Mineralienversorgung der Rinder ab. Der
durschchnittliche Verbrauch beträgt 50-100
Gramm/Färse/Tag und 100-150 Gramm/Rind/
Tag. Die Verwendung des Produkts ist streng
auf die angegebenen Tierarten begrenzt.

Geproduceerd door / Hergestellt von: Reg nr. FR-62-849-001
Gefabriceerd 12 maanden voor de aangegeven datum van de minimum houdbaarheid.
Bij voorkeur te gebruiken voor de aangegeven datum: vermeld op de Kuip. /
12 Monate vor dem angegebenen Datum der Mindesthaltbarkeit hergestellt.
Vorzugsweise zu verwenden für: siehe Aufdruck Wanne.
Lotnummer: vermeld op de Kuip. / Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck Wanne.

Verrijkt met IMAX®: Actieve plantenextracten
met een antioxiderende werking die overeenkomt
met 1 000 IE / kg Vitamine E
Angereichert mit IMAX®:
Aktive Pflanzenextrakt
mit einer antioxidativen Wirkung
entsprechend 1 000 IE / Kg Vitamin E

INGREDIENTEN: Zie sticker /
ZUTATEN: Siehe Aufkleber.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN / ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Ca ..................................... 9 %
P ....................................... 3 %
Na ..................................... 6 %
Mg .................................... 5 %
DS / TS ........................... 89 %

RE/Rohprotein .................. 5 %
Suikers............................. 15 %
Ruwe celstof ..................... 1 %
Ruw vet .......................... 0,5 %
Ruwe as........................... 56 %

ADDITIEVEN / ZUSATZSTOFFE:
Sporenelementen (/kg) / Spurenelemente (/kg)

3b603 Zink (Zinkoxide) / (Zinkoxid) ................................................ 4 000 mg
3b607 Zink (Zink(III)chelaat van glycine, gehydrateerd) /
(Zink(III)Chelat von Glycin, hydratiert) .............................. 2 000 mg
3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide) / Mangan (Mangan(II)oxid) ...... 3 000 mg
E4 Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) /
Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat) .......................................... 1 000 mg
E4 Koper (Koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd)/
Kupfer (Kupfer(II)Chelat von Glycin, hydratiert) ............................ 1 000 mg
3b202 Jodium (Calciumjodaat, watervrij) / Jod (Calciumiodat, wasserfrei). 125 mg
3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II) carbonaat)/
Cobalt (gecoatetes Cobalt carbonat-Granulat) .................................... 95 mg
E8 Selenium (Natriumseleniet)/ Selen (Natriumselenit) .......................... 35 mg
3b8.11 Selenium / Selen (selenmethionin von Sc NCYC R 397) ............... 15 mg

Vitaminen (/kg)
3a672a Vitamine A................................................................250 000 IE
3a671 Vitamine D3..................................................................50 000 IE
3a700 Vitamine E ........................................................................650 IE

Natuurlijke toevoegingen / Naturliche Zusatzstoffe
Geselecteerde plantenextracten / Ausgewahlte Pflanzenextrakte

Gegarandeerde vitaminengehalte tot: zie sticker
Garantierter Vitamingehalt: siehe Aufkleber

NETTO GEWICHT

70KG
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Focus op

PRAKTISCH
• verstrek gedurende het gehele jaar
• verkrijgbaar in 70
25 kg kuipen
emmer en 70 kg kuipen
per 15
• verstrek 1 emmer van
70 dieren
kg
per 15 dieren
MINERALEN EN VITAMINEN PER KG PRODUKT
Ca ...........................................................................................................
........................................................................................................... 9%
P ...............................................................................................................
............................................................................................................... 3%
Na ..........................................................................................................
.......................................................................................................... 6%
Mg ........................................................................................................
........................................................................................................ 5%
SPORENELEMENTEN
Zink (oxide) ....................................................
.................................................... 4 000 mg/kg
Zink (chelaat) ..............................................
.............................................. 2 000 mg/kg
Mangaan...........................................................
........................................................... 3 000 mg/kg
Koper (sulfaat) ..........................................
.......................................... 1 000 mg/kg
......................................... 1 000 mg/kg
Koper (chelaat) .........................................
Jodium .......................................................................
....................................................................... 125 mg/kg
Cobalt.............................................................................
............................................................................. 95 mg/kg
Selenium (Na-seleniet) .............................
............................. 35 mg/kg
Selenium (gist) ....................................................
.................................................... 15 mg/kg

Gedurende kwetsbare perioden werken
de natuurlijke mechanismen, die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van vrije radicalen,
onvoldoende. Vrije radicalen vernietigen
lichaamscellen met een verminderde
weerstand tot gevolg.

VITAMINEN

De I-Max kern bestaat uit plantenextracten
met een natuurlijke antioxidant-werking.
Door de toevoeging van I-Max worden
de vrije radicalen gereduceerd en werkt
daardoor ontgiftend.

Vitamine A...................................................
................................................... 250 000 IE/kg
Vitamine D3 ...................................................
................................................... 50 000 IE/kg
Vitamine E .................................................................
................................................................. 650 IE/kg
Verrijkt met IMAX®®: Actieve plantenextracten
met een antioxiderende werking die overeenkomt
met 1 000 IE / kg Vitamine E

Het CoolMix®® productieproces is uniek! Door de natuurlijk
uithardende massa, zonder druk of hitte ontwikkeling,
kunnen warmtegevoelige toevoegingen zonder verlies van
hun specifieke werking worden toegevoegd.
Tevens kan de weerbestendigheid worden gegarandeerd.

Het Lactomel recept zorgt voor een optimale voorziening
van zoete en hartige toevoegingen. Tevens is de
textuur aangepast op het likgedrag.
Dit alles bevordert een regelmatige opname zonder dat er sprake
is van luxe consumptie. Door de regelmatige opname worden de
voedingsstoffen, mineralen, vitaminen beter opgenomen.
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