
Doplňkové krmivo pro koně

TOPLICK Horse Mature je doplňkové krmivo 
pro koně a poníky a může být podáváno během 
celého roku, na pastvě i ve stájích.

TOPLICK Horse Mature:

• dodává bílkoviny, energii, minerální 
a doplňkové látky (minerály, stopové prvky 
a vitamíny)

• bio! n, vitamín důležitý pro tvorbu a odolnost 
rohoviny kopyt

• zinek, měď a mangan pro správnou funkci 
pohybového aparátu

• zajišťuje stálé vykry$  fyziologických potřeb 
koní ustájených nebo na pastvě

• umožňuje lepší využi$  krmiva zvířaty a 
zlepšuje trávení díky přídavku živých kvasinek

Systém uzavření kbelíku CALYPACK garantuje 
čerstvost a dlouhodobou konzervaci obsahu 
kbelíku
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Funkce I-MAX®

Imunitni faktor
Za určitých okolnos$ , jako například při vysoké 
koncentraci ustájených zvířat, nedostatečném 
nebo nevyváženém krmení, přirozené eliminační 
mechanismy volných radikálů jsou nedostatečné. 
Volné radikály jsou zodpovědné za dysfunkce v 
organismu, jako je například destrukce buněk nebo 
některé patologické stavy.  Jádro I-MAX® je vyrobeno 
z přírodních rostlinných an! oxidantů. Zachytává volné 
radikály, které jsou původem oxidace, omezují rychlost 
jejich šíření a díky své an! oxidační kapacitě detoxikují 
organismus (vitamín Ex2.5).
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Návod na použití:
Kbelík umístěte v blízkos�  vody. Plánujte jeden 25 kg 
kbelík pro 3 koně

Nepoužívejte pro jiné než uvedené druhy zvířat.

Doplňkové krmivo pro koně

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Vlhkost  ..................................................................... 12 %
Hrubý protein ..............................................................9 %
Hrubé tuky a oleje .....................................................1 %
Hrubá vláknina  ......................................................  3.5 %
Hrubý popel  ............................................................ 44 %
Fosfor  ...........................................................................2 %
Vápník  ..........................................................................7 %
Hořčík  ..........................................................................3 %
Sodík  ............................................................................6 %

Mikroprvky
E6 Zinek (oxid zinečnatý)  ..........................300 mg/kg
E5 Mangan (oxid manganatý)  ...................135 mg/kg
E1 Železo (síran železnatý mon.)................  90 mg/kg
E4 Měď (síran měďnatý, penta.)  ..................75 mg/kg
3b202 Jód (jodid draselný)  ........................  0,9 mg/kg
3b304 Kobalt (uhličitan kobaltnatý) .........  0,9 mg/kg
E8 Selen (seleničitan sodný)  .....................  0,9 mg/kg
3b8.11 Selen (Selenomethionin)  .............  0,4 mg/kg

Vitamíny
3a672a Vitamín A  ................................. 30 250 m.j/kg
E671 Vitamín D3  ..................................... 4 900 m.j/kg
3a700 Vitamín E  ............................................90 m.j./kg
3a821 Vitamín B1  ........................................  15 mg/kg
3a880 Bio� n  .................................................  50 mg/kg

Doplňkové látky zootechnické
4a1711 (Sc CNCMI-1077)  .....................2 x 1010 UFC

Zchutňující látky
Vybrané rostlinné extrakty
Obohaceno I-MAX výtažky z rostlin

Čistá hmotnost 25 kg

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.

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.

Benefi ty TOPLICK Horse:


