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EQUI’passion

Actieve plantenextracten
met zuiverende werking voor
gelukkige paarden
Door de teruglopende gehalten
aan mineralen in zowel vers gras als
ruwvoeders wordt een voldoende
aanvulling van deze tekorten steeds
belangrijker om uiteindelijk het dier
optimaal te kunnen laten presteren.
Elke diersoort en situatie vraagt
om een specifieke aanvulling,
daarom heeft RumiVar, naast haar
lijn van mineralen in zakgoed,
een uitgebreide reeks van likemmers
waardoor er voor elke situatie
een passende oplossing gevonden
kan worden.

BLOCKEMEL® EQUI’Passion
• door de uitgebalanceerde samenstelling
een optimale ondersteuning gedurende
het GEHELE JAAR
• bevordert de WEERSTAND en
VRUCHTBAARHEID
• met knoflook voor minder OVERLAST
van insecten
• combinatie van biergist en knoflook
bevordert de SPIJSVERTERING

Neem voor verdere informatie contact op met :

RumiVar BV - Handelsweg 25 - 7921 JR Zuidwolde - info@rumivar.nl
Kantoor: +31(0)6-55995000 • Bertus Lenferink: +31(0)6-51312935
Iewe Hofstede: +31(0)6-53420179 • Tim den Toom : +31(0)6-50856079
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EQUI’passion
PRAKTISCH

• verstrek gedurende het gehele jaar
• verkrijgbaar in 15 kg emmers
• verstrek 1 emmer van 15 kg per
5 paarden / pony’s

MINERALEN EN VITAMINEN PER KG PRODUKT
Ca ........................................................................................................10%
P ............................................................................................................... 4%
Na .......................................................................................................... 8%
Mg ........................................................................................................ 3%
SPORENELEMENTEN
Zink .......................................................................... 6 000 mg/kg
Mangaan........................................................... 4 500 mg/kg
Koper ..................................................................... 1 500 mg/kg
Jodium .......................................................................100 mg/kg
Kobalt ............................................................................ 30 mg/kg
Selenium..................................................................... 15 mg/kg
VITAMINEN
Vitamine A................................................... 300 000 IE/kg
Vitamine D3 ................................................... 60 000 IE/kg
Vitamine E ............................................................1 000 IE/kg

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.

Calypac 2.0 is een gepatenteerd
sluitingssysteem waarbij UV bestendig
folie zorgt voor luchtdichte afsluiting.
Het Calypac 2.0* sluitingssysteem
waarborgt daardoor een optimale
houdbaarheid en frisheid zonder
verlies van ingrediënten.
*Niet op de 70 kg kuipen

Neem voor verdere informatie contact op met :

RumiVar BV - Handelsweg 25 - 7921 JR Zuidwolde - info@rumivar.nl
Kantoor: +31(0)6-55995000 • Bertus Lenferink: +31(0)6-51312935
Iewe Hofstede: +31(0)6-53420179 • Tim den Toom : +31(0)6-50856079

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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Blockemel mineralenemmers
onderscheiden zich door:

