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Dolfos DOLVIT PIERZENIE 1 KG
Witaminy i minerały dla gołębi
Cena

22,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

1164

Opis produktu
Dolvit Pierzenie jest to mieszanka uzupełniająca dla gołębi, w skład której wchodzi dokładnie dobrany zestaw witamin, składniki
mineralne (makro- i mikroelementy), suszone drożdże piwne i niezbędny do syntezy białka tworzącego się pióra aminokwas
siarkowy - Metionina. Korzystne działanie tej mieszanki ulega wzmocnieniu, przy równoczesnym stosowaniu w okresie pierzenia mieszanki
ToroVit.
Dolvit Pierzenie jest zalecany w okresie przygotowania do pierzenia i w czasie jego trwania. Regularne podawanie tej mieszanki
powoduje tworzenie prawidłowych piór jak również przyczynia się do skrócenia okresu pierzenia.
Skład: węglan wapnia (w tym z muszli ostryg), węglan wapniowo-magnezowy fosforan dwuwapniowy, suszone drożdże piwne, chlorek sodu
Dodatki w 1kg:
Witaminy
Witamina A

200 000 j.m.

Witamina D3

15 000 j.m.

Witamina E

1 000 mg

Witamina K

120 mg

Witamina B1

80 mg

Witamina B2

250 mg

Witamina B6

150 mg

Witamina B12

250 µg

Biotyna

700 µg

Kwas nikotynowy

700 mg

Kwas pantotenowy

300 mg

Kwas foliowy

25 mg

Witamina C

1 500 mg

Cholina

10 800 mg

Betaina

15 000 mg

Pierwiastki śladowe: Żelazo (siarczan żelaza (II) * H2O) 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) 120 mg, Miedź (siarczan miedzi * 5H2O) 5 mg,
Cynk (siarczan cynku * H2O) 120 mg, Jod (jodek potasu) 2,5 mg, Selen (selenian (IV) sodu) 15 mg; Aminokwasy: 3.1.1 DL-Metionina
technicznie czysta 62g, 3.2.3 monochlorowodorek L-Lizyny 106g, 3.2.5 siarczan lizyny 115g; Przeciwutleniacze
Składniki analityczne w 1kg: Lizyna 185g, Metionina 85g, Wapń 150g, w tym z muszli ostryg 52g, Fosfor 40g, Magnez 25g, Sód 15g
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Informacje dodatkowe: Treonina 3,7 g/kg, Tryptofan 3 g/kg, Walina 4,5 g/kg
Dawkowanie: 1 g mieszanki na gołębia dziennie, tj. 1 miarka na 5 gołębi dziennie. Podaje się na ok. dwa tygodnie przed początkiem pierzenia i
kontynuuje przez okres jego trwania. Najczęściej podaje się w osobnym karmniku na mineralia, a gołębie przyjmują ją według własnego
zapotrzebowania. Można także odmierzoną ilość podać po zmieszaniu z mieszanką ziaren.
Opakowanie: 1 KG
Aktualizacja: grudzień 2021

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

