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RED ROCKIES / BABY RED ROCKIES

ZABRAŇUJE VZNIKU DEFICITŮ MIKROPRVKŮ

MAG RICH ROCKIES

VYSOKÝ OBSAH HOŘČÍKU

DISTRIBUTOR:
Kheiron s.r.o.
Maroldova 1340
250 82  Úvaly u Prahy
tel.: 281 981 177
info@kheiron.cz
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Zabraňuje vzniku deficitů mikroprvků.
Zlepšuje růst a reprodukční parametry.
Speciálně vhodný pro zvířata s intenzivní pastvou
na nově osetých nebo intenzivně hnojených pastvinách.

Minerální liz vhodný
pro koně a poníky.

Hořčík (Mg)  5g/kg; Sodík (Na) 380g/kg; Železo (Fe) 1500mg/kg;
Měď (Cu)  300mg/kg; Zinek (Zn)  300mg/kg; Mangan (Mn)
200mg/kg; Jód (I) 150mg/kg; Kobalt (Co) 50mg/kg;
Selen (Se) 10mg/kg

OBSAHUJE:

YELLOW ROCKIES / BABY YELLOW ROCKIES

MAKROPRVKY A MIKROPRVKY VE VYVÁŽENÉM POMĚRU
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Ø

Ø

Obsahuje makroprvky a mikroprvky ve vyváženém
poměru.
Obsahuje kobalt nutný pro syntézu vitamínu B12,
který je nezbytný pro správnou funkci a vývoj
nervového systému.
Obsahuje selen nutný pro antioxidační procesy
v organismu a pro udržení správného rozvoje svaloviny
u mláďat.

Minerální liz vhodný
pro koně a poníky.

Hořčík (Mg) 1g/kg; Sodík (Na) 380g/kg; Železo (Fe) 200mg/kg;
Kobalt (Co) 100mg/kg; Zinek (Zn) 120mg/kg; Mangan (Mn)
100mg/kg; Jód (I) 50mg/kg; Selen (Se) 20mg/kg

OBSAHUJE:

CHELATED ROCKIES

POSÍLENÝ OBSAH ZINKU V CHELÁTOVÉ FORMĚ

Minerální liz vhodný
koně a poníky.
S posíleným obsahem
zinku v chelátové formě.

Liz obsahuje zinek v chelátové formě. Chelátová forma
je lépe využitelná a lépe se vstřebává.

Zinek zlepšuje kvalitu rohoviny, kůže, srsti a sliznic.

Posiluje imunitní funkce, zdraví mléčné žlázy, reprodukční
funkce a zlepšuje přírůstky.

Hořčík (Mg)  5g/kg; Sodík (Na) 380g/kg; Zinek (Zn) 9500mg/kg;
Zinek chelát (Zn)  500mg/kg; Jód (I) 300mg/kg; Mangan (Mn)
150mg/kg; Mangan chelát (Mn) 50mg/kg; Kobalt (Co) 50mg/kg;
Selen (Se) 10mg/kg

OBSAHUJE:

Minerální liz vhodný
pro koně a poníky.

Liz obsahuje vysokou koncentraci hořčíku (10%)
v kombinaci s celým spektrem makroprvků a mikroprvků.
Je hodnotným zdrojem hořčíku, který chrání zvířata před
hypomagnezií (pastevní tetanií) při přechodu na čerstvou
pastvu v jarních měsících.

Hořčík (Mg) 100g/kg; Sodík (Na) 270g/kg; Železo (Fe) 3000mg/kg;
Mangan (Mn) 2500mg/kg; Zinek (Zn)  300mg/kg; Jód (I) 300mg/kg;
Kobalt (Co) 50mg/kg; Selen (Se) 10mg/kg

OBSAHUJE:

PHOS RICH ROCKIES

VYVÁŽENÝ MINERÁLNÍ LIZ

Minerální liz vhodný pro klisny
v laktaci. Vysoká koncentrace
fosforu (10%) přítomná v lizu
pomáhá nahradi t z t ráty
v průběhu laktace.

Také je vhodný pro vybalancování krmné dávky chudé
na fosfor, která může způsobit zhoršení reprodukčních
parametrů. Fosfor společně s vápníkem (8,5%) podporují
rozvoj zdravých a pevných kostí.

Vápník (Ca)  85g/kg; Fosfor (P) 100g/kg; Hořčík (Mg) 5g/kg;
Sodík (Na) 200g/kg; Železo (Fe) 3000mg/kg; Mangan (Mn)
2500mg/kg; Zinek (Zn) 300mg/kg; Jód (I) 300mg/kg; Kobalt (Co)
50 mg/kg; Selen (Se) 10mg/kg

OBSAHUJE:

balení:
2x 10kg Red Rockies

balení:
2x 10kg Yellow Rockies

balení: 2x10kg

balení: 2x 10kg

balení: 2x 10kg

CERTIFIKÁT

PRO EKOLOGICKÁ

HOSPODÁŘSTVÍ

Lizy jsou vyráb ny vysp lou technologií pomocí vysokého
tlaku, který p em ní sypké suroviny na pevné, skálu
p ipomínající kostky „ROCKIES“, které nepodléhají
pov trnostním vliv m a z stávají stabilní dokud nejsou
zcela spot ebovány. Díky t mto vlastnostem jsou Rockies
ekonomi t jší než „levné lizy“.
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ROCKIES NATURAL

PRVNÍ SVÉHO DRUHU

5 STAR ROCKIES

POUŽÍVÁN PO CELÝ ROK

5 Star může být používán po celý rok
- pomáhá udržet výbornou kondici.
Liz je velmi stabilní v prostředí a chutný
díky jablečné příchuti a bylině
pískavici řecké seno.

LAMINSHIELD

PRO NEOMEZENOU APLIKACI

Ø

Ø

Pro koně a poníky.
Pro neomezenou aplikaci
jako doplněk ke krmivu.

Vápník (Ca) 10g/kg; Fosfor (P) 10g/kg; Hořčík (Mg) 1 0 g / k g ;
Sodík (Na)  320g/kg; ze sušené mořské řasy S,K,Fe,Co,Cu,Se.

OBSAHUJE:

HEALTH ROCKIES FLAVOURED

ČISTÉ MINERÁLY A MIKROPRVKY

Ochucené Health Licks byly vyvinuty tak, aby pokryly
potřeby koní a poníků.

Sodík a chloridy v lizu jsou potřebné pro regulaci rovnováhy
tělesných tekutin. Chronický nedostatek může vést k omezení
příjmu tekutin a krmiva a následně k dehydrataci.
Vápník a fosfor jsou zásadní pro zdraví kostí a zubů. Krmivo může
mít nízký obsah vápníku a fosforu v závislosti na jejich
využitelnosti  a potřebě organizmu v období růstu, březosti
a laktace.
Železo je důležité pro sílu koní. Je základní složkou krevního
barviva hemoglobinu.
Kobalt je nutný pro syntézu vitamínu B12.
Měď je potřebná pro tvorbu vazivových tkání a pro využitelnost
železa. Pícniny jsou často chudé na obsah využitelné mědi
v důsledku interakce s nadbytkem molybdenu a železa.
Výsledkem  může být matná a bledá srst.
Jód je složkou hormonu štítné žlázy regulující metabolismus a růst.
Mangan je potřebný pro rozvoj chrupavek a pro využitelnost
dalších stopových prvků
Selen je běžně deficitní v půdě a rostlinách a tím i v krmivech.
Deficity selenu vedou k výskytu abnormalit a svalové slabosti.
Selen je velmi důležitý pro enzymatické oxidačně redukční systémy.
Zinek je důležitý pro zdraví kůže, srsti, kostí, kopyt a vazivové tkáně.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

FIELD & STABLE BLOCK

IDEÁLNÍ DOPLNĚK MIKROPRVKŮ

Field & Stable block j
ů ,
ů

e snadný
a nenákladný zp sob jak dodat
koním a poník m nezbytné
minerály a vitamíny.

+

První svého druhu, vhodný
pro všechny druhy hospodá ských
zví at, pro kon a poníky.
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Hořčík (Mg)  5g/kg; Sodík (Na) 380g/kg; Železo (Fe) 1500mg/kg;
Zinek chelát (Zn) 1000mg/kg; Měď (Cu) 500mg/kg; Mangan
(Mn)  200mg/kg; Jód (I) 150mg/kg; Kobalt (Co) 5 0 m g / k g ;
Selen (Se)  10 mg/kg

OBSAHUJE:
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Ideální pro jarní období a pro chladné a vlhké počasí.
Zinek v lizu je “chráněný” a pomáhá udržet výbornou kvalitu
srsti a kopyt.
Vysoká koncentrace mědi je důležitá speciálně tam, kde je
hodně molybdenu nebo jiných minerálů, které snižují
vstřebávání mědi.
Vhodný obsah manganu, selenu, kobaltu, železa a jódu
podporuje správnou funkci reprodukčních orgánů.
Nedostatek selenu je poměrně častým a závažným problémem,
projevující se špatným výživným stavem a svalovou slabostí.
Liz obsahuje mořské řasy a šípek - pro podporu dýchacího
aparátu.
Obsah tresčího oleje pomáhá udržet výbornou kvalitu srsti
a kůže; podporuje zdravou kondici.
Hořčík pomáhá tlumit neklid a nervozitu.

Chutný minerální liz obsahující
zvýšenou hladinu biologicky
využitelného hořčíku.
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Vhodný pro koně a poníky náchylné ke schvácení kopyt.
Velmi bezpečný a jednoduše aplikovatelný.
Obsahuje hořčík v pěti různých formách.
3 různé typy chelátů.

Pokud jsou koně a poníci náchylní k projevům schvácení
kopyt, krmivo bývá jednou z příčin. LaminShield nedodá
Vašemu koni žádné nadbyte né kalorie.č

Lizy mohou být používány
celý rok, ale především
během letních měsíců.

Health Licks Rockies jsou velmi atraktivní pro všechny koně
díky rozmanitým příchutím.

Lizy představují účinnou a nenákladnou formu doplnění
minerálů a mikroprvků.

Příchutě:
Jablko    /balení 2kg
Mrkev
Třešeň

Česnek
Máta

/balení 2kg
/balení 2kg
/balení 2kg
/balení 2kg
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Vápník (Ca) 150g/kg; Fosfor (P) 10g/kg; Hořčík (Mg) 16g/kg;
Sodík (Na)170 g/kg; Železo (Fe) 7 2 0 0 m g / k g ; M a n g a n
(Mn) 2600mg/kg; Zinek (Zn) 2000mg/kg; Měď (Cu) 250mg/kg;
Kobalt (Co) 200mg/kg; Jód (I) 100mg/kg; Selen (Se) 2mg/kg;
vit A 500 000ui/kg; vit D 100 000ui/kg; vit E 1 400ui/kg;
vit A  53mcg/kg

OBSAHUJE:

...vrátím Ti to v sedle

balení: 5kg

balení: 10kg

balení: 5kg

balení: 10kg

Vhodný pro zví ata ustájená v
boxech, ale i áste n nebo zcela
na pastv .
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Vyrábí se z p írodních surovin
a obsahuje vysokou koncentraci
makroprvk (Ca, P, Mg). S, K, Fe,
Co, Cu, pocházejí ze sušené mo ské
asy.
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Pro zlepšení chutnosti obsahuj melasu.
Lizy jsou vyráb ny v lisech s kontrolovaným tlakem. Tvrdost
blok neumož uje koním nadm rnou konzumaci.
Kon mohou mít neustálý p ístup k t mto liz m bez rizika
p edávkování.
Kvalita liz ov řena na velkém množství koní a poník .
Obsahuje všechny mikroprvky, které mohou být deficitní
u koní na pastv nebo koní krmených p evážn senem.
Velmi ekonomick .
Odoln v či vliv m po así.
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Pokud kon nedostávají kompletní krmivo, tyto lizy jsou
ideální dopln k mikroprvk .

ě
ě ů

OBSAHUJE:

Fosfor (P)  12g/kg; Hořčík (Mg)  10g/kg; Sodík (Na) 2 6 5 g / k g ;
Zinek (Zn) 2000mg/kg; Síra (S) 1000 mg/kg; Měď (Cu) 600 mg/kg;
Železo (Fe) 250 mg/kg

Vápník (Ca)  5g/kg; Fosfor (P) 5g/kg; Sodík (Na) 380g/kg;
Zinek (Zn) 1400mg/kg; Mangan (Mn) 1250mg/kg; Železo
(Fe)1200mg/kg; Měď (Cu) 1100mg/kg; Jód (I)  170 mg/kg;
Kobalt (Co) 110mg/kg; Selen (Se) 15mg/kg

OBSAHUJE:


