ALLTECH
– pasaulē vadošais uzņēmums piedevu ražošanā
dzīvniekiem. Alltech nodrošina dabīgus, pārbaudītus,
drošus un pilnībā izsekojamus produktus un risinājumus
zirgu veselības uzlabošanai, jau vairāk nekā 30 gadus
ražojot zinātniski pārbaudītas piedevas zirgu barībai. Alltech
atrodams arī Baileys barībās.
LIFEFORCE sērijas produkti ir Alltech Equine Advantage progammas zirgu spēju
paaugstināšanai stūrakmens. Produkti paredzēti uzlabojumu veikšanai visos zirga dzīves
posmos, sākot no vaislas ganāmpulka, līdz pat hobija zirgiem un &oti noslogotiem
sacensību zirgiem. Apvienojot labākās Alltech izstrādātās tehnolo'ijas, uzņēmumā ir
iegūts LIFEFORCE – ikdienā lietojams pamatlīdzeklis zirga veselības uzturēšanai. Visi
LIFEFORCE sērijas produkti palīdz veidot veselīgu vidi dzīvnieka gremošanas traktā,
veicina barības vielu uzsūkšanos, palīdz uzlabot imūnsistēmas darbību un optimizē zirga
sniegumu.
Nosaukums
LIFEFORCE FOCUS –
hobija zirgiem nelielā slodzē.
Īpaši veidota piedeva maz noslogotiem zirgiem,
kuriem ir daudz laika ēšanai ganībās! LIFEFORCE
FOCUS nodrošina preventīvu aizsardzību Jūsu
draugam – zirgam.
- rada ideālu vidi gremošanas traktā.
- nodrošina iespēju (siena un kompleksās barības
uzņemšanas laikā) labvēlīgajām baktērijām visā
zarnu traktā darboties visefektīvāk.
- profilaktisks līdzeklis gremošanas sistēmas
darbības traucējumu novēršanai.
- novērš straujas augšanas un to rezultātā radušās
problēmas dzīvnieka organismā.
- nodrošina vieglāk absorbējamas un
saglabājamas organiskas minerālvielas.
- 5 kg iepakojums

Cena ar PVN
EUR 57

LIFEFORCE FORMULA –
vaislas zirgiem un vidēji noslogotiem hobija
zirgiem.

EUR 80

Reproduktīvās sistēmas veselības uzlabošanai un
sporta zirgu spēju attīstīšanai. Īpaši izstrādātā
piedeva LIFEFORCE FORMULA palīdz
dzīvniekiem iegūt maksimālu labumu no tiem
izēdināmās barības.
- palīdz uzlabot imūnsistēmas darbību.
- uztur labi sabalansētu mikrofloras sastāvu gan
kuņ'a un zarnu traktā, gan arī aklajā zarnā,
palīdzot zirga organismam no visiem barības
veidiem izdalīt un uzņemt maksimāli daudz
derīgo vielu.
- uzlabo *ēvju piena kvalitāti, kas savukārt veicina
kume&u veselības līmeņa paaugstināšanos.
- stiprina *ēvju un ērze&u reproduktīvo sistēmu.
- palielina pārošanās sekmīgumu un uzlabo ērze&u
auglīgumu.
- 5 kg iepakojums
LIFEFORCE ELITE –
sacensību zirgiem un tiem, kuriem ir $oti liela
slodze.
Barības piedeva zirgiem, kuriem ir jāiztur liela
slodze un saspringtas situācijas, LIFEFORCE
ELITE nodrošina ar risinājumu pret nogurdinošu
darba vidi.
- uzlabo imūnsistēmas veselību.
- palielina antioksidantu pieejamību.
- stimulē organisma pretreakciju uz iekaisumu
procesu ierosinātājiem.
- dabīgā veidā uztur nepieciešamo ūdens līmeni
organismā.
- rada ideālu vidi gremošanas traktā.
- nodrošina vislabāko organisma un musku&u
stāvokli.
- nomāc brīvo radikā&u veidošanās procesu,
tādējādi &aujot zirgam vieglāk uzveikt oksidatīvo
stresu.
- 5 kg iepakojums

EUR 118

MYCOSORB A+
Mycosorb A+ ir jaunākās paaudzes mikotoksīnu
neitralizētājs dzīvnieku barībā. Piedeva samazina
mikotoksīnu absorbēšanu dzīvnieka organismā, tā
neitralizējot to kaitīgo ietekmi uz veselību. Alltech
Mycosorb A+ ir šobrīd tehnolo'iski visaugstāk
attīstītā piedeva tirgū, kas izstrādāta un
pilnveidota 18 gadu laikā.

EUR 180

Zirgiem dienas deva svārstās no 10 līdz 30
gramiem, atkarībā, cik labas kvalitātes siens/
barība tiem tiek dota. Ja nav atklātu pazīmju par
bojātu (pelējušu, putek&ainu) barību, tad ieteicamā
deva dienā ir 10 gr. Drīkst dot grūsnām *ēvēm.
Mycosorb A+ iepakots 25 kg maisos. Klientiem
piedāvājam izveidot 5 cilvēku grupu un sadalīt 25
kg pa 5 kg, samazinot izmaksas uz personu. 5 kg
vienam zirgam, barojot 10 gr dienā, pietiks 500
dienām.
* iepriekš japasūta, pienāk nedē&as laikā
YEA-SACC
Dabīga barības piedeva zirgiem, kas veicina
gremošanas trakta darbību un veselību.
- uztur gremošanas traktā labvēlīgu vidi treniņu,
pārvadāšanas laikā, pēc operācijām un antibiotiku,
attārpošanas līdzek&u lietošanas
- palielina barības izmantošanos gremošanas
traktā
- uztur normālu gremošanas trakta pH, veicina
kokš*iedras sagremošanu
- &oti garšīga piedeva jebkura vecuma zirgiem
- visas sastāvda&as ir dabīgas, produkts ir ar
pierādītu efektivitāti
Deva: kume&iem un jaunzirgiem – 25 gr dienā,
pieaugušiem zirgiem – 50 gr dienā.
Iepakojums 25 kg, kuru iespējams sadalīt pa 5 kg.
* iepriekš japasūta, pienāk nedē&as laikā

EUR 100

BIO-MOSS
Barības piedeva, kas veicina veselīgu vidi un
labvēlīgo baktēriju darbību gremošanas traktā,
palīdzot uzturēt augstu imunitāti zirgiem. Veseliem
dzīvniekiem būs labāka apetīte un lielākas darba
spējas.

EUR 180

- tirgū unikāls produkts - prebioti*is, ko Alltech
radījis no dzīvā rauga šūnām Saccharomyces
cerevisae, apstrādājot ar īpašu tehnolo'iju
- pievienojot barībai, kavē kuņ'a čūlu veidošanos,
caurejas, gremošanas traucējumus. Ilgstoši
lietojot, tiek veicināta imunitāte zirgiem
- uzlabo piena kvalitāti laktējošām *ēvēm
- kume&iem un jaunzirgiem veicina augšanu un
attīstību, izturību pret infekcijas slimībām
- garantēta produkta stabilitāte un nemainīga
kvalitāte
- dabīgs produkts
Deva: 1-5 gr uz dzīvnieku dienā.
Iepakojums 25 kg, kuru iespējams sadalīt pa 5 kg.
* iepriekš japasūta, pienāk nedē&as laikā
Padoms: Lifeforce piedeva neaizstāj pilnvērtīgu vitamīnu un mikroelementu piedevu, tā ir
zirga veselību un sniegumu uzlabojoša piedeva.

