Dopl. stravy pro vyšší počet nar. mláďat ..
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ZuchtFit je prémiové krmivo pro vyšší počet
narozených mláďat a na podporu jejich kvality.Toto
nové krmivo od firmy Ovator podporuje úspěšný chov
králíků ve všech rozhodujících fázích.Toto křupavé
extrudované krmivo se používá jako přídavek k senu a
míchanému krmivu a králíci ho výborně
přijímají.Vyznačuje se vysokým obsahem hodnotných
tuků, které zvířatům poskytují rychle využitelnou
energii a životně důležité mastné kyseliny.Vysoký
obsah vitamínů skupinyB(B-komplex) podporuje
látkovou výměnu králíka.Protože se používá v
kombinaci s míchaným krmivem, neobsahuje vitamín
A a D3.Vysokohodnotné bílkovinové stavební prvky
podporují růst, tvorbu srsti a produkci mléka.Na
podporu funkce střev a imunitního systému obsahuje
krmivo kromě důležitých vitamínů i vysokohodnotná
probiotika a důležité části vlákniny.
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Doporučená použití:
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Samice králíka: Na zlepšení ovulace a
nidace(uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní
sliznici), na podporu embryí a většího počtu vrhnutých
mláďat:
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10dní před plánovaným termínem nakrytí: 15g/den na
samici
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Na podporu vitality mláďat, vysoké tvorby mléka a
vysokohodnotného mleziva: 8 dní před a dva dni po
vrhu: 15g/den na samici
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Králík(samec): Před nakrytím na zvýšení kvality
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králíka
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Vystavovaná zvířata: Na podporu tvorby a lesku srsti,
antistresové prostředky posílením imunitního systému
a stabilizace funkce střev: 14 - 21 dní před výstavou,
po dobu 10dní:15g/den na zvíře
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Přednosti:

Přednosti:

-Probiotické působení

-Probiotické působení

-Stabilita střev

-Stabilita střev

-Velmi příjemná chuť,dobré přijímání krmiva

-Velmi příjemná chuť,dobré přijímání krmiva

-Vyšší kondice

-Vyšší kondice

-Vyšší odolnost při tvorbě mléka

-Vyšší odolnost při tvorbě mléka

-Ideální na začátku tvorby mléka

-Ideální na začátku tvorby mléka

-Lepší zásobování energií

-Lepší zásobování energií

-Lepší výsledky oplození

-Lepší výsledky oplození

-Žádné nadměrné tloustnutí

-Žádné nadměrné tloustnutí
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