Sera Koi Multivitamín 100ml

Sera Koi Multivitamín 100ml

Sera Koi Multivitamin je multivitamínový preparát s mnohostranným použitím ako doplnkové krmivo obsahujúce emulgovaný vitamínový
koncentrát pre Koi a ostatné ryby v jazierku.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena po z?ave
16,00 €
Ušetríte

Otázka k produktu
VýrobcaSERA
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Popis produktu

Sera Koi Multivitamin je multivitamínový preparát s mnohostranným použitím ako doplnkové krmivo obsahujúce
emulgovaný vitamínový koncentrát pre Koi a ostatné ryby v jazierku.
Vitamín A – pozitívne vplýva na zrak, skupina vitamínov B – podpora funkcií látkovej výmeny, vitamíny C a E – ako
blokátory radikálov, vitamín D – podpora metabolizmu vápnika.
V každom záhradnom jazierku vznikajú pre ryby takmer denne stresové situácie. Stres možno obmedzi? osadením
primeraného množstva a druhov rýb, ale najú?innejšia ochrana je ve?ká dávka vitamínov. Zvýšite odolnos? vô?i
chorobám a ryby sú zdravé a ?ulé.
Dávkovanie: Pred použitím zatrepa?!
Preparát môžete dáva? na krmivo alebo jednoducho nalia? do vody.
1) K posilneniu: napr. v stresových situáciách pri transporte, po nasadení nových rýb, pri zriadení nového
jazierka, na jar a jese?, 4 – 5 kvapiek nakvapka? priamo na krmivo (napr na sera koi Royal), alternativne nalia?
priamo do vody na 1500 l vody pol uzávera (nahrádza odmerku).
2) Vitamínová kúra po chorobe: pridajte 4 – 6 kvapiek priamo na dennú dávku krmiva.
Zloženie:
súbor vitamínov a voda
Pridané látky na 1 kg::
vitaminy a provitamíny. A 545 mj, vit B1 2 mg, B6 2 mg, vit. B2 2,0 mg, vit. B12 2 ?g, vit. D3 100 mj, vit. E (D, L-?tocopheryl acetate) 4.7mg, vit. K3 510 mg, , Calcium-D-pantothenat 5 mg, nikotinamid 10 mg, kyselina listová 5,0
mg, stab. vit. C 55 mg, aqua purifica ad.100 ml.
Chrá?te pred de?mi a domácimi zvieratami. Skladujte v temnu a suchu. Nepoužíva? u rýb ur?ených na
konzumáciu!

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

