BIO ROCKIES EQUINE
MINERALIZOWANE LIZAWKI SOLNE DLA KONI
SPORTOWYCH I WYŚCIGOWYCH
MIĘTA
WIŚNIA

JABŁKO
CZOSNEK

MARCHEW

Rockies to 2 kg bloki soli
Dostępne ze specjalnie
zaprojektowanymi uchwytami

Lizawka solna jest niezbędna w codziennej diecie twojego konia:
- nadaje paszy lepszy smak, pobudza wydzielanie śliny podczas jedzenia, poprawia trawienie;
- zapewnia właściwą suplementację minerałami i pierwiastkami śladowymi, niezbędnymi
w procesach przemiany materii (cynk, kobalt, miedź, jod, selen, żelazo, magnez).
Weterynaryjne badania naukowe dowodzą, że magnes jest bardzo ważnym czynnikiem
w setkach istotnych reakcji w organizmie konia, np.:
- Reakcja insulinowa - pomoc w utrzymaniu tolerancji insuliny.
- Synteza białka w organizmie - wzrost i naprawa tkanek (włącznie z tkanką kopyt).
- Funkcja pobudliwych błon - niski poziom magnezu powoduje zwiększenie nerwowości.

Dlaczego należy stosować mineralizowane lizawki ﬁrmy Rockies?
Zapewniają one suplementację minerałami i pierwiastkami śladowymi w prosty i wydajny
sposób. Są produkowane z oczyszczonej, suszonej próżniowo soli krystalicznej z Cheshire
w Anglii. Każdy 2 kg blok solny jest wytwarzany pod ciśnieniem powyżej 10 000 kg na cal
kwadratowy, przez co uzyskuje gęstość i twardość która wytrzymuje wszystkie warunki
atmosferyczne.
Dlaczego konie potrzebują soli?
Sól stanowi niezbędny element diety wszystkich koni, jeżeli chcemy, aby spełniały nasze
oczekiwania. Sól odgrywa główną rolę w diecie i ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego
spożytkowania paszy. Poza tym pobudza wydzielanie śliny, poprawia trawienie i nadaje paszy
lepszy smak. Wystąpienie niedoboru jest wysoce prawdopodobne u szybko rosnących
zwierząt a także u zwierząt karmiących. Niskie spożycie soli przy wysokim poceniu się
doprowadza do poważnego niedoboru u koni. Takie konie szybko się męczą i są wyczerpane.
Dlatego też sól, zwłaszcza na wiosnę i w lecie jest niezbędnym elementem diety dla
wszystkich koni.
Niedobór soli może prowadzić do:
- utraty apetytu i nie wyjadania paszy
- złego stanu sierści i kopyt
- mniejszych przyrostów u młodych zwierząt
- słabej produkcji mleka u klaczy karmiących
Dzięki połączeniu wyjątkowego zapachu i smaku z wysokiej
czystości minerałami i pierwiastkami śladowymi są atrakcyjne dla wszystkich koni.
Doskonała receptura powoduje, że konie zjadają tylko tyle ile potrzebują, co dla właścicieli
oznacza bardzo skuteczną i ekonomiczną suplementację.

ROCKIES Baby Yellow - Lizawka solna dla źrebiąt - wybiegi bez trawy
Unikalna kompozycja minerałów wzbogacona kobaltem, który pomaga produkować witaminę
B12 w celu poprawy zdrowia i kondycji oraz selenem wspomagającym układ immunologiczny.
Pierwiastki śladowe:
-Jod (jodan wapnia)................. 80 mg/kg;
-Kobalt (węglan kobaltu)....... 200 mg/kg;
-Mangan (tlenek manganu).....160mg/kg;
-Żelazo (tlenek żelaza)........... 400mg/kg;
-Cynk (tlenek cynku)............... 170mg/kg;
-Selen (selenin sodu).................. 50g/kg.
ROCKIES Baby Red - Lizawka solna dla źrebiąt - wybiegi z trawą
Unikalna kompozycja minerałów wzbogacona o miedź i magnez, które utrzymują kości i stawy
w zdrowej kondycji, poprawiają płodności oraz minimalizują stres.
Pierwiastki śladowe:
-Jod (jodan wapnia)............... 250 mg/kg;
-Kobalt (węglan kobaltu)....... 110 mg/kg;
-Mangan (tlenek manganu).....320mg/kg;
-Miedź (siarczan miedzi)...... 1200mg/kg;
-Żelazo (tlenek żelaza)......... 2250mg/kg;
-Cynk (tlenek cynku)............... 380mg/kg;
-Selen (selenin sodu).................. 20g/kg.
Odpowiedni dla bydła, jeleni i kóz. ZAWIERA MIEDŹ – NIE PODAWAĆ OWCOM

MAGNA CALM
MagnaCalm jest to lizawka, która pomaga uspokoić nerwowe lub pobudliwe konie i kucyki
oraz zmniejszyć ich stres, przez co łatwiej nimi kierować. Lizawka zawiera dużo magnezu,
a także dekstrozę dla równowagi.
MagnaCalm może pomóc poprawić zachowanie zwierząt skłonnych do nieobliczalnego
płoszenia się ze wszystkimi związanymi z tym zagrożeniami bezpieczeństwa.
Do sytuacji, gdzie MagnaCalm może przynieść znaczącą korzyść koniowi, jeźdźcowi
i trenerowi, należą:
- Pokazy lub wydarzenia, do których koń nie jest przyzwyczajony.
- Potrzeba posiadania ustatkowanego konia dla niedoświadczonego jeźdźca.
- Jazda na koniu w towarzystwie innych koni.
Pierwiastki śladowe:
-Kobalt (węglan kobaltu)......... 110 mg/kg;
-Jod (jodan wapnia).................. 170 mg/kg;
-Miedź (węglan miedzi)........... 1100 mg/kg;
-Mangan (tlenek manganu).... 1300 mg/kg;
-Selen (selenin sodu).................. 13 g/kg;
-Cynk (tlenek cynku)............... 1400 mg/kg;
-Żelazo (tlenek żelaza)............ 1200 mg/kg.
OSTRZEŻENIE: ZAWIERA MIEDŹ –
NIE PODAWAĆ OWCOM

LAMIN SHIELD
Seria LaminShield (LaminShield, LaminShield Pure i LaminShield Mini) to łatwy, bezpieczny
i smaczny sposób zapewnienia koniom i kucykom wystarczającej ilości magnezu i innych
niezbędnych minerałów. Magnez jest ważny dla zdrowia koni i kucyków, a jego niedobór może
mieć poważne konsekwencje. Na przykład może prowadzić do ochwatu - bolesnego,
wyniszczającego i trudnego do leczenia stanu zapalnego tkanek kopyta.
Uzupełnianie magnezu może być konieczne, jeżeli koń lub kucyk:
- Jest na pastwisku przez cały rok.
- Jest wypasany na glebach kwaśnych lub bagnistych.
- Jest na wysoko skoncentrowanej diecie.
- Ma nadwagę.
- Jest trzymany w stresujących warunkach.
- Cierpi na napięcie mięśni.
- Jest rodzimej rasy.
Pierwiastki śladowe:
-Żelazo (tlenek żelaza)........ 1000 mg/kg;
-Cynk (tlenek cynku)........... 2500 mg/kg;
-Cynk (Bioplex).................. 21160 mg/kg;
-Miedź (Bioplex)................ 15630 mg/kg;
-Magnez (Bioplex)............. 62500 mg/kg.
OSTRZEŻENIE: ZAWIERA MIEDŹ
– NIE PODAWAĆ OWCOM

