Doplňkové krmivo určené pro zlepšení plodnosti u koní
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FERTILITY

Způsoub použití:

Doplňkové krmivo je určeno pro plemenné klisny a hřebce na zlepšení reprodukčních ukazatelů. Kombinace vitaminu
E a selenu v organické formě má pozitivní vliv na reprodukční orgány klisen i hřebců, podílí se na tvorbě vajíček a
spermií, zvyšuje oplodňovací schopnost semena a libido u hřebců. Selen také příznivě působí na produkci mléka a
zdravotní stav mléčné žlázy. Betakaroten pozitivně ovlivňuje funkci vaječníků a proces reprodukce. Extrudovaný len
pozitivně ovlivňuje zabřeznutí a snižuje procento embryonálního odúmrtí. Konjugovaná kyselina linolová patří do
skupiny omega-6 mastných kyselin a má mnoho nepostradatelných funkcí v organizmu. Mimo jiné urychluje
regenaraci a dlouhodobě zlepšuje zdravotní stav a reprodukční schopnosti koní. Flavonoidy v ostropestřecovém
expeleru mají především hepatoprotektivní účinky a zlepšují celkový zdravotní stav koně. U hřebců krmených většími
dávkami jádra snižují negativní vliv metabolitů vznikajících v těle zvířat.

Doporucené dávkování na koně a den:
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Klisny 2 měsíce před porodem: 100g, v 1.pol. laktace: 200g, v 2.pol. laktace: 100g, hřebci v připouštěcím období: 100g
a jalové klisny 2 týdny před připoštěním: 200g
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Složení - doplňkové krmivo obsahuje v kg:
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ANALYTICKÉ SLOŽKY: Hrubý protein 3,7%, hrubé oleje a tuky 54,5%, hrubá vláknina 1,3%, hrubý popel 1,3%.
NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY: Organický selen (jako Se) 2,5mg, Betakaroten 3000mg, Vitamín E (jako alfatokoferol) 3060mg, Kyselina
listová 130 mg
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