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Berkel Vital-Kanin
nin
Doplòkové krmivo, urèené pro doplnìní chybìjících látek bìhem období stresu pro mladé i dospìlé králíky.
Vital Kanin je novì vyvinuté doplòkové krmivo pro králíky urèené pro doplnìní
chybìjících látek bìhem období stresu pro mladé i dospìlé králíky a k zvýšení
plodnosti. Vysoké dávky komplexu vitamínù sniují stres králíkù
pøi odstavu a po nìm.
Sloení:
Vojtìška, pšenièné otruby, ovesné vloèky krmné, sójová mouèka
praená*, tepelnì zpracovaná kukuøice, tepelnì zpracované lnìné
semínko, melasa, syrovátka, mono fosforeènan vápenatý,
bramborový protein, sójový proteinový koncentrát *, glukóza,
praená sója*, uhlièitan vápenatý, vitaminové doplòky
(* Vyrobeno z geneticky modifikovaných sójových bobù)

Deklarovaný obsah:
18,5% - bílkoviny
5,7% - oleje a pøírodní tuky
9,8% - hrubá vláknina
8,5% - popeloviny
1,4% - vápník
0,9% - fosfor
0,7% - sodík
Obsah doplòkových látek na kg:
59.000 tj. - Vitamin A (E672) jako provitamin A
6000 tj. - Vitamin D3 (E671)
270 mg - Vitamin E (alfa-tokoferol acetát) (3a 700)
120 mg - Mìï (E4) jako síran mìïnatý pentahydrát (E4)
75 mg - elezo (E1) jako sulfát eleznatý, monohydrát
300 mg - Mangan (E5), v oxidu manganu
450 mg - Zinek (E6) jako oxid zineènatý
6,0 mg - Jód (E2) jako jodiènan vápenatý, bezvodý
1,8 mg - Selen (E8) jako selenièitan sodný
2,4 mg - Cobalt (E3) jako zásaditý kobalt (II) uhlièitanu, monohydrát
350 mg - Vitamin C jako Ascorbylmonophosphat, vápník sodná sùl

Dávkování:
Podávejte jako doplnìk stravy bìhem období stresu nebo jako podporu
zdravotního stavu.
Podávejte po dobu 10 dní vedle bìné stravy (1 x dennì na jedno zvíøe):
Malá plemena - 1 / 2 odmìrky Berkel Vital Kanin (co odpovídá pøiblinì 10 g)
Støední plemena - 1 odmìrka Berkel Vital Kanin (pøiblinì 20 g)
Velká plemena - 1 1 / 2 odmìrky Berkel Vital Kanin (cca 30 g)
(Odmìrku pøidáváme k balení.)

Krmný návod:
Toto doplòkové krmivo mùe být z dùvodu vyššího obsahu vitamínù A, D3 a stopových prvkù podáváno maximálnì
jako 25% denní krmné dávky vašich králíkù.
Jedná se o smíšený zdroj všech vitamínù.
Obsah látek garantujeme pøi dodrení skladovacích podmínek.

