Detox
Doplňkové krmivo pro koně

HEPA-MAX
Detoxikační faktor

TOPLICK Horse Detox je doplňkové krmivo
pro koně a poníky a může být podáváno během
celého roku, na pastvě i ve stájích.
TOPLICK Horse Detox:
• je obohacen jódem, selenem a vitamínem E
pro s!mulaci přirozené obranyschopnos!
zvířat
• pomáhá podporovat správnou funkci jater
a trávicího ústrojí díky vybalancovanému
a využitelnému obsahu minerálů, stopových
prvků a vitamínů odpovídajícímu potřebám
koní a díky ak!vnímu komplexu z bylin
HEPA-MAX a jeho čis$cím a ochranným
vlastnostem
• je obohacen česnekem, který má prospěšný
účinek na krevní oběh a odpuzující účinek
pro! hmyzu
• přirozeně obsahuje: Vitamín B2, vitamín B5,
vitamín B6, vitamín B12, vitamín PP, kyselinu
listovou a bio!n
Systém uzavření kbelíku CALYPACK garantuje
čerstvost a dlouhodobou konzervaci obsahu
kbelíku

G-MAX
Váš partner v boji pro" hmyzu

Doplňkové krmivo pro koně

DETOX

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Fosfor ...........................................................................2 %
Vápník ....................................................................... 14 %
Hořčík ..........................................................................5 %
Sodík ............................................................................3 %

Návod na použití:
Dejte TOPLIC Horse Detox k dispozici zvířatům
od raného věku, ve stáji stejně jako na pastvě.
Předpokládaná spotřeba je 100 g na den a koně.
Plánujte jeden 15 kg pro 3 koně (ať venku či uvnitř).
Nepoužívejte pro jiné než uvedené druhy zvířat.

Beneﬁty TOPLICK Horse:
CoolMix® je speciálně vyvinutý výrobní proces.
Produkt vzniká přirozeně bez použi" tepla
a tlaku, takže nejsou degradovány citlivé prvky
a účinné látky. Současně tento proces zaručuje
stabilitu výrobku při různém rozsahu teplot.

Proces uzavření obalů Calypac 2.0 je jedinou
technologií, která zaručuje op#mální ochranu
obsahu díky jedinečné ochraně pro# UV
záření. Herme#cká a odolná plastová fólie
zaručuje dokonalé utěsnění pro op#mální
ochranu a konzervaci.

Mikroprvky
E6 Zinek (oxid zinečnatý) .......................6 100 mg/kg
E5 Mangan (oxid manganatý) ................5 000 mg/kg
E4 Měď (síran měďnatý, penta.) ............... 500 mg/kg
3b202 Jód (jodid draselný) ....................... 100 mg/kg
3b304 Kobalt (uhličitan kobaltnatý).......... 30 mg/kg
E8 Selen (seleničitan sodný) ...................... 25 mg/kg
Vitamíny
3a672a Vitamín A ...............................100 000 m.j/kg
E671 Vitamín D3 .................................. 20 000 m.j/kg
3a700 Vitamín E ......................................... 600 m.j./kg
3a890 Cholin (cholin chlorid) ............ 10 000 mg/kg
Aminokyseliny
3c301 Methionin (DL-Methionin) .... 20 000 m.j./kg
Zchutňující látky
Vybrané rostlinné extrakty
Obohaceno HEPA-MAX výtažky z rostlin

Lactomelový recept
Lactomelový recept je charakterizován
op#málním poměrem sladkých a slaných prvků,
stejně jako texturou přizpůsobenou k lízání.
Receptura podporuje spontánní a pravidelnou
konzumaci obsahu rovnoměrně po celý den.
Dodávané živiny (cukr, sůl, minerály, stopové
prvky, vitamíny) jsou vhodněji rozděleny a lépe
vstřebávány.

Čistá hmotnost 15 kg

Dodavatel:
Guyokrma spol. s r.o.
Žirovnická čp. 2389
106 00 Praha 10

Tel.: +420 272 652 875
Fax: +420 272 653 146

guyokrma@guyokrma.cz
www.guyokrma.cz

