
Premium klasės mineralinis pašarų papildas aukšto 
produktyvumo melžiamoms karvėms 

Sudėtis: 
Kalcio  18,0 % Natrio   8,5 % 
Fosforo  3,0 % Magnio 5,0 % 
Sudedamosios dalys:  
Kalcio karbonatas      
Natrio chloridas      
Natrio bikarbonatas      
Magnio oksidas      
Mono-kalcio-fosfatas           
Cukrinių runkelių melasa 
Kviečių sėlenos
Salyklo šaknelės    

  

Priedai 1 kg: 
Vitaminai: 

Vit. A  800.000 TV (E672)             
Vit. D 3  100.000 TV (E671) 
Vit. E (alfa-tokoferolio acetato)  5.000 mg 
Vit. B 1     120 mg  x) 
Vit. B 2       90 mg  x) 
Vit. B 6       80 mg  x) 
Vit. B 12        600 mcg  x) 
Nikotininės rūgšties  2.000 mg  x)    
Ca-d-pantotenato  300 mg   x) 
Folinės rūgšties    
Biotino      

      12 mg   x) 
 100.000 mcg  x) 

Mikroelementai: 

Cinko  3.000 mg (amino rūgščių hidratų cinko chelatai)(E6) 
Cinko  3.000 mg (cinko oksidas) (E6)  
Mangano 1.500 mg  (amino rūgščių hidratų mangano chelatai) 
Mangano 1.500 mg  (mangano-(II)- oksidas) (E5) 
Vario 450 mg  (amino rūgščių hidratų vario chelatai) (E4) 
Vario 450 mg  (vario sulfatas, pentahidratas) (E4) 
Jodo 100 mg (kalcio jodidas) (E2) 
Kobalto     22 mg (pagrinde kobalto karbonatas, monohidratas) 
(E3) 
Seleno  15 mg 
Seleno     15  mg    

(natrio selenitas) (E8) 
 (natrio selenitas) (Se Protect®) 
(E8)

 Šio papildo sudėtyje yra didesnis Vit. A, Vit. D3 ir mikroelementų kiekis nei kombinuotame pašare. 
 Dėl to jo reikia duoti tik po100–200 g laktuojančioms karvėms, 50–120 g jauniems galvijams ir  
 20–50 g  veršeliams  per dieną (vienam gyvuliui).  

x) 50 % B- Protect ® (apsaugotų B grupės vitaminų).

Complett Keragen Longlife® sudėtyje yra : 
• Keragen Longlife®;
• Gerai įsisavinami organiniai mikroelementai (glicino chelatai);
• Prieskrandžiuose apsaugotas selenas (Seprotect);
• Prieskrandžiuose apsaugoti B grupės vitaminai (B-protect);
• Natrio bikarbonatas;
• Aukštos kokybės vitaminai;
• Didelis biotino kiekis.

Veikliųjų medžiagų Keragen Longlife® formulė užtikrina ilgą, pelningą ir produktyvų karvės panaudojimą, nes garantuoja: 
• Sveikas nagas;
• Sveiką tešmenį;
• Stabilią medžiagų apykaitą.

Complett Ceragen Longlife® naudojamas  racionams su didelį fosforo kiekį turinčiomis žaliavomis. 

Šėrimo rekomendacijos: 
10 g/kg sausų  medžiagų  (SM) 
15 kg pieno    (13 kg SM) ==> 130 g 
 25 kg pieno   (17 kg SM) ==> 170 g 
 35 kg pieno   (21 kg SM) ==> 210 g 
 45 kg pieno   (25 kg SM) ==> 250 g 

Pakuotės: 25 kg ir 1.000 kg. 
Laikyti higieniškose, vėsiose ir sausose patalpose. 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Joseros atstovus. 
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