
PHYSIOLick PEACE е специфичен минерален 
блок за преживни животни. Той съдържа макро, 
микро минерали и витамини, необходими за 
допълване на основната дажба. Блгодарение на 
специфичните си растителни екстракти 
осигурява спокойствие на животните при 
наличие на летящи насекоми.

• PHYSIOLick е произведен по оригинална технология, 
при която не се използва загряване и налягане. Това 
осигурява на продукта по-добри вкусови качества, 
устойчивост при лошо време и добра консистенция .

• PHYSIOLick е практичен и лесен за употреба.

• PHYSIOLick съдържа високо усвоими 
микроелементи в органична форма – меден хелат, 
който има от 2 до 3 пъти по-висока усвоимост.

• S.U.R ядро съставено от разтворими минерали и 
микроелементи необходими на микрофлората в 
търбуха, които водят до подобряване ефeктивността 
на хранене и консумацията.

• PEP’S формулировката позволява да се понижи 
съдържанието на фосфор, отчитайки реалната 
усвоимост и включвайки специфични фосфати.

• CALYPAC е ексклузивна, патентована система за 
запечатване, която осигурява перфектно запазване 
на продукта (само за 25 кг кофи).

• Високо съдържание на захар, което подпомага 
активността на микрофлората през целия ден.

• Добавеният молибден предпазва от медно 
натравяне при овцете от фуража, като 
същевременно осигурява потребностите and cupric  
мед чрез меден хелат.

Защо да използваме PHYSIOLick PEACE? PHYSIOLick предимства

Състав

Отстранете CALYPAC фолио и поставете кофите на 
място, където животните се събират, близо до вода:
• 10 говеда на 25 кг кофа (30 на 125 кг туба), 

препоръчителна консумация 100 до 150 г/ден/глава.
• 25 кози/овце на 25 кг кофа (100 на 125 кг туба), 

препоръчителна консумация 25 г/ден/глава.

Отстранете кофата, ако овцете приемат повече от 
200 г/ден. Осигурете постоянен достъп до чиста вода.
За специфични препоръки се свържете с наш 
представител.

Инструкция за употреба

Предимства на продукта
• Съдържа екстракт от чесън, който чрез 

излъчване през потта, отблъсква насекомите. 

• Осигурява необходимите на животните 
вещества.

• Подпомага по-доброто усвояване на фуража.

МИНЕРАЛИ (%)
Фосфор 3
Калций 9
Магнезий 5
Натрий 4
Сяра 1

МИКРОЕЛЕМЕНТИ
(мг/кг)

Цинк 5 000
Манган 4 000
Мед
(глицинов хелат)

60

Йод 100
Кобалт 50
Селен 50
Молибден 10

ДРУГИ
Растителни екстрактиЗахари: 14%

ВИТАМИНИ (UI/кг)
Витамин A 200 000
ВитаминD3 40 000
Витамин E 1 000

25 кг
Или 125 kг туба
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