
Znaki jakościowe producenta:

Minerały i witaminy dla bydła

emilac 
ExtraBiotin

Zawartość w 1 kg:

Wapń 16,3% Cynk 7495 mg Witamina B2 150 mg

Fosfor 4% Cynk organiczny 3500 mg Witamina B6 100 mg

Sód 6,5% Mangan 3500 mg Witamina B12 1500 mcg

Magnez 5,5% Mangan organiczny 1200 mg Niacyna 2000 mg

Witamina A 900.000 I.E Jod 170 mg Kwas pantotenowy 250 mg

Witamina D3 180.000 I.E Kobalt 20 mg Biotyna 200.000 mcg

Witamina E 6.000 mg Selen 35 mg Kwas foliowy 25 mg

Miedź 950 mg Selen organiczny 15 mg Aromat 

Miedź organiczna 650 mg Witamina B1 150 mg Melasa 

Dawkowanie:

100g-200 g Emilac ExtraBiotin na krowe dziennie, wzglednie dozowanie zgodnie z obliczeniami dawki pokarmowej.
Emilac Extra Biotin mozna stosowac w ilosci do 1% suchej masy dawki zywieniowej.

Emilac ExtraBiotin – cechy szczególne:
 bardzo wysoka zawartosc witamin i składników 

mineralnych,
 200 000 mg Biotyny zapewnia własciwe 

funkcjonowanie skóry i odrost elastycznego rogu 
racicowego,

 kompletne zaopatrzenie we wszystkie witaminy 
grupy-B,

 mikroelementy w formie wiazan organicznych 
(Cu, Zn, Mn),

 zawiera składniki o najwyzszej przyswajalnosci,
 6000 mg witaminy E + selen organiczny dla 

odpornosci, zdrowia wymion i płodnosci.

Główne cele stosowania:
 odbudowa rogu racicowego w chorobach i po korekcji,
 wytrzymałosc i elastycznosc racic przy stałym podawaniu,
 wzrost odpornosci dzieki opatentowanej formie selenu 

organicznego.

Korzysci ze stosowania:
 poprawia zdrowotnosc racic, skóry, wymienia i płodnosc,
 wspomaga odpornosc,
 zaopatruje wysoko wydajne krowy mleczne zgodnie z potrzebami 

we wszystkie makro i mikroelementy oraz substancje czynne,
 podnosi wydajnosc i poprawia kondycje zwierzat.

Wysokowydajne krowy potrzebuja specjalnego zaopatrzenia w makroelementy, mikroelementy i witaminy. Przemiana materii 
krowy jest maksymalnie obciazona, a wydalanie minerałów i substancji czynnych z mlekiem jest bardzo duze. Wraz z wydajnoscia 
rosnie zapotrzebowanie na biotyne , która jest współodpowiedzialna za stan racic i skóry, jest równiez potrzebna do rozwoju 
bioflory zwacza.

Nr artykułu oraz specyfikacja: 398322021 – worki 20 kg

Zgodnie z etykietą Producenta, produkty nie zawierają w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie z prawem żywienia zwierząt 
obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane.
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Mieszanka mineralna wspomagajaca odrost
prawidłowego rogu racicowego i funkcjonowanie skóry


