
  
 

PANTO®- Mineral K 975 L Herba-Lick       
                          Mineralinis pašaro papildas veršeliams 

 
PANTO® - Mineral K 975 Herba-Lick sudėtyje yra natūralių aktyviųjų sudedamųjų medžiagų dalių, 

kurios skirtos padėti veršeliams, turintiems kvėpavimo ir virškinimo problemų. Didelis kiekis melasos 

stimuliuoja apetitą ir pašarų suvartojimą, užtikrina svarbių maistinių medžiagų patekimą į gyvūno 

organizmą. Papildas skatina aktyvumą, mažina tarpusavio laižymo riziką. Eteriniai aliejai ir mentolis 

palaiko kvėpavimo takų sistemą, pankolis padeda esant virškinimo sutrikimams. Augalų šaknų ir 

polifenolio veikliųjų medžiagų kompleksas veikia raminančiai bei sumažina stresą (relokacijos, ligos, 

pašarų kaitos atveju). Mielių sienelių komponentai suriša toksinus esančius žarnyne, stabilizuoja 

imunitetą. Optimalus vitamino A ir cinko balansas skatina odos regeneraciją.  

 
Sudėtis: 
Cukrus, monokalcio fosfatas, kalcio karbonatas, cukranendrių melasa, natrio chloridas, magnio 
oksidas, mielės, pankolio sėklos, linų sėmenys, hidrotermiškai apdoroti*; miežiai, apdoroti*; kviečiai, 
apdoroti* (* Pagaminta naudojant įmonės „Wisan“ procesą.) 
Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai: 
10,00% kalcio; 4,50% fosforo; 2,50% natrio; 1,00% magnio; 
Priedai kg: 
Fiziologiniai maistiniai priedai: 
 
25 000 TV vitamino A <3a672a>; 4000 TV vitamino D3 <3a671>; 3000 mg vitamino E <3a700>; 15 
mg vitamino K3 <3a711>; 125 mg vitamino B1 <3a821>; 40 mg vitamino B2; 25 mg vitamino B6 / 
Piridoksino hidrochloridas <3a831>; 200 mcg vitamino B12 / cianokobalamino; 205 mg niacinamido 
<3a315>;70 mg kalcio D-pantotenato <3a841>; 7 mg folio rūgšties <3a316>; 900 mcg biotino 
<3a880>; 3000 mg vitamino C <300a; 60 mg cholino chlorido <3a890>; 40 mg vario (II) sulfato 
pentahidrato pavidalu <3b405>; 1200 mg cinko kaip cinko oksido <3b603>; 800 mg mangano kaip 
mangano (II) oksido <3b502>; 6 mg jodo kaip bevandenio kalcio jodato <3b202>; 5 mg seleno natrio 
selenito pavidalu <3b801> 
Jusliniai priedai: 
2 000 mg mentolio; 1 000 mg eukalipto aliejaus; Augalinių ekstraktų mišinys, keliantis apetitą, 
natūralūs ir aromatiniai aliejai   
Dozės ir naudojimo būdas: 

Dėl didesnio vitamino A, vitamino D3 ir mikroelementų kiekio, lyginant su visaverčiais pašarais, šiuo 

papildomu pašaru galvijai gali būti šeriami tik iki 1,00% sausųjų pašarų. Gyvūnų grupei 

rekomenduojama skirti du kibirus, kad būtų išvengta konkurencijos. Kai papildas naudojamas pirmą 

kartą, 2-3 sav. gali būti pastebimas didesnis pašarų suvartojimas. Įspėjamasis pranešimas: 

Sudėtyje yra vario, nešerti avims!  
 
Pakuotės masė 
7.5 kg  
 
Gamintojas  
HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Postfach 90 04 16 D-21044 Hamburg, Konsul-Ritter-Str.3, 
Vokietija. α DE HH 1 00003 
 
 
 
 


