
 
 

Physio Lick Dry 
Mineralinis papildas užtrūkusioms karvėms ir ožkoms 

• Physio Lick Dry -  specifinis mineralinis laižalas, skirtas užtrūkusioms karvėms ir ožkoms. Sudėtyje esantys 
mineralai, mikroelementai ir vitaminai tinkamai  papildo racioną užtrūkimo periodu. 

• Sudėtyje esančios mikroelementų organinės formos, vario glicino chelatai, 2-3 kartus geriau įsisavinami nei 
įprastos mikroelementų formos. 

• S.U.R. branduolys sudarytas iš tirpių mineralų ir mikroelementų būtinas prieskrandžio mikroorganizmams ir 
didesniam pašaro suvartojimui. 

• PEP'S® formulė, atsižvelgiant į geresnį virškinamumą, leidžia produkte naudoti mažesnį fosforo kiekį ir papildo 
gyvulio organizmą reikalingais fosfatais. 

Išskirtinis Physio Lick gamybos metodas (išpilstant į talpas nenaudojamas karščio ir spaudimo) pašaro papildui 
suteikia vientisą struktūrą, geresnes skonines savybes, jis tampa atsparesnis aplinkos veiksniams. 
 
Sudėtis:  
cukrinių runkelių melasa, kviečių sėlenos, magnio oksidas, natrio chloridas, monodikalcio fosfatas, kalcio karbonatas, 
dikalcio fosfatas, kalcio sulfatas, runkelių vinasse, mononatrio fosfatas.  

 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:   
fosforas 3,50  %, kalcis 7,00 %, natris 4,00 %, magnis 6,00 %, drėgmė 12,00 %. 
Priedai (1 kg): 
Vitaminai:  
E672  Vitaminas A 300 000 TV, E671 Vitaminas D3 60 000 TV, 3a700 Vitaminas E (all-rac-alpha-tokoferolio 
acetatas) - 3 000 TV. 
Mikroelementai (mg/kg):  
E6 Cinkas (cinko oksidas) 5 274, E6 Cinkas (cinko sulfatas, monohidratas) 244, E6 Cinkas (glicino hidrato cinko 
chelatas) 160, E5 Manganas (mangano oksidas) 3 776, E5 Manganas (mangano sulfatas, monohidratas) 94, E4 Varis 
(vario sulfatas, pentahidratas) 940, E4 Varis (glicino hidrato vario chelatas) 60, E2 Jodas (kalcio jodatas, bevandenis) 
79, 3b304 Kobaltas (dengtas granuliuotas kobalto karbonatas) 30, E8 Selenas (natrio selenitas) 36. 
Kita: 
DCAD = - 460 meq 
 
Šėrimo rekomendacijos 
Norėdami papildyti racioną energijos bei baltymų šaltiniu,  pašaro papildo vonelę palikite gyvulių susibūrimo vietoje. 
70 kg vonelė skirta 30 galvijų ar 100 ožkų (laikant tiek viduje, tiek lauke). Numatomas suvartojimas 100 - 150 g per 
dieną  galvijui  ir 25 g per dieną ožkai. Šviežias vanduo turi būti visuomet lengvai pasiekiamas.  

Svarbu 
Nenaudoti kitoms gyvūnų rūšims nei nurodyta. 

Pakuotė 
70 kg 

Gamintojas 
IN VIVO NSA, P.O. Box 394  56009 Vannes Cedex  Prancūzija. 


