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Lizawka Mint 5kg Horslyx
Cena

119,00 zł

Dostępność

Wysyłka 5-7 dni

Opis produktu

Lizawka Mint 5kg Horslyx
Mint Horslyx Balancer to smaczna, bogata w składniki odżywcze lizawka zawierająca witaminy, minerały i pierwiastki śladowe,
wyrównujące niedobory składników odżywczych występujące w przypadku karmienia paszą zbożową i objętościową.
Te produkty stworzono po to, by działać korzystnie na wszystkie konie, zapewniając im odpowiednią ilość witamin i minerałów
w codziennej diecie obok naturalnej metody żywienia (pasze objętościowe i wysoko włókniste). Odpowiedni dla wszystkich
koni i kuców bez względu na wiek, rasę i obciążenie pracą.
Produkty Horslyx Balancer mają niską zawartość skrobi i są odpowiednie dla koni i kuców, które cierpią na ochwat lub są na
niego podatne. U wszystkich koni, a szczególnie u zwierząt z predyspozycjami do ochwatu, nowe produkty powinny być
wprowadzane powoli. Więcej na temat zwywienia koni z ochwatem lub tendencją do ochwatu w zakłądce "Marwisz się o
ochwat?".
Produkty Horslyx Balancer nie zawierają zbóż, które na niektóre konie działają pobudzająco. Lizawka Horslyx Balancer
podawana prawidłowo, w zalecanych ilościach, nie będzie nadmiernie pobudzać Twojego konia. Zapewnienie swojemu koniowi
lub kucowi odpowiedniej ilości witamin i minerałów pozwala zadbać o jego dobry stan zdrowia.
Silne przeciwutleniacze, takie jak witamina C i E, selen, cynk i miedź w postaci schelatowanej wspierają i utrzymują zdrowy
system immunologiczny, co pozwala zmaksymalizować zdolność do okazywania wsparcia i pomocy w prawidłowym
funkcjonowaniu płuc.
Pakiet wysokiej jakości witamin, minerałów i pierwiastków śladowych zawarty w Horslyx jest idealnym rozwiązaniem do
wyrównywania niedoborów składników odżywczych występujących w przypadku karmienia paszą i wypasu. Wysoka zawartość
olejów poprawia zdrowie skóry i sierści,a biotyna, cynk i metionina wspierają zdrowie kopyt.
ZAWIERA MIEDŹ – NIE NALEŻY PODAWAĆ OWCOM
Bez sztucznych barwników, konserwantów i chemicznych utwardzaczy!
Jak najlepiej wykorzystać lizawkę Horslyx?
Horslyx Balancer 5 kg jest przeznaczony do stosowania w pojemniku na opakowanie Horslyx 5 kg. Każdy produkt Horslyx
zawiera biotynę, metioninę i cynk w postaci schelatowanej dla zdrowego rozwoju kopyt. Respirator dodatkowo wzbogacono o
mentol,anyż i eukaliptus wspierające układ oddechowy. Odpowiedni dla wszystkich koni i kuców bez względu na wiek, rasę i
obciążenie pracą. Zawsze należy podawać Horslyx Balancer w co najmniej dwóch opakowaniach, jeśli koni jest więcej, aby
uniknąć przepychania się zwierząt. Zalecamy, by na początek Twój koń lub kuc miał dostęp do Horslyx Balancer przez czas nie
dłuższy niż dziesięć minut. Czas ten można przedłużyć, gdy zwierzę przyzwyczai się do produktu i stanie się on częścią jego
regularnej diety.
Skład: odwodniona melasa z trzciny cukrowej, diwodorofosforan wapnia, czysty olej roślinny (lniany), chlorek sodu, mączka
kukurydziana, węglan wapnia, tlenek magnezu.
Dodatkowe składniki: olejek miętowy.
Wartości odżywcze: Białko surowe
Oleje i tłuszcze surowe
Popiół surowy
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6%
6%
25%

Włókno
Cukier (sacharoza)
Wapń
Fosfor
Magnez
Sód
Dodatki (na 1kg): Witaminy:
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Witamina B12
Biotyna
Pierwiastki śladowe:
Jod
Miedź (siarczan miedzi)
Miedź (chelat miedzi)
Mangan
Cynk (siarczan cynku)
Cynk (chelat cynku)
Selen

0,25%
33%
2,3%
1,6%
0,4%
3,5%
25,000 IU
4,000 IU
3,000mg
220mcg
12mg
6mg
540mg
60mg
800mg
1080mg
120mg
5mg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MINT HORSLYX BALANCER?
Aby wyrównywać niedobory składników odżywczych występujące w przypadku karmienia paszą i wypasu – pomoc w
zapewnieniu, że Twój koń będzie zdrowy i szczęśliwy przez cały rok.
Lekki orzeźwiajacy smak sprawia, że lizawka jest chętnie lizana nawet przez wybredne konie.
Aby zapewnić rozwiązanie w zakresie żywienia, odporne na warunki atmosferyczne, idealne do stosowania zarówno w
stajni, jak i na pastwiskach.
Podawany równolegle z odpowiednią ilością dobrej jakości paszy, Garlic Horslyx Balancer eliminuje potrzebę
stosowania wiader paszy treściwej.
Podawany w ilościach zalecanych dla Twojego konia, Garlic Horslyx Balancer Balancer jest korzystny cenowo i pozwala
zaoszczędzić pieniądze.
Nie ma potrzeby podawania dodatkowych składników równoważących dietę, wiele koni i kuców wspaniale kwitnie na
diecie złożonej wyłącznie z Horslyx oraz paszy.
Lizanie wymaga czasu i cierpliwości, co jest idealne dla koni, przebywających przez dłuższy czas w stajni; może też
pomóc zredukować stres i nudę.
Idealne rozwiązanie dla starszych koni o słabym uzębieniu, które mają problemy z gryzieniem paszy treściwej.
Lizanie zwiększa produkcję śliny, która pomaga wspierać układ trawienny.
Odpowiedni dla wszystkich koni – od koni w stanie spoczynku, wymagających niskokalorycznej diety do koni
wyczynowych, których potrzeby żywieniowe mogą wymagać dodatkowej suplementacji.

Opakowanie 5kg
Dostępne również w opakowaniu 650g i 15kg oraz w wersji Original, Respirator, Garlic oraz Mobility.

Dawkowanie

Ile Horslyx powinien dziennie zjeść mój
koń/kuc?
Produkty Horslyx Balancer zapewniają jedyną w swoim rodzaju, naturalną metodę równoważenia wymagań żywieniowych
Twojego zwierzęcia.
Stworzony po to, by być jak najbardziej naturalnym dla Twojego konia lub kuca, Horslyx Balancer należy serwować w formie
powoli podawanej cieczy. Oznacza to, że zwierzę ma stały dostęp do produktu oraz możliwość samodzielnego decydowania o
tym, kiedy potrzebuje uzupełnić witaminy i minerały, wyrównując wszelkie niedobory, występujące w przypadku karmienia
paszą i wypasu. System ten naśladuje żywienie koni i kuców żyjących w środowisku naturalnym i pomaga ich układowi
trawiennemu, by mógł działać z maksymalną wydajnością.
Tak jak w przypadku wszystkich nowych produktów radzimy wprowadzać lizawki Horslyx Balancer do diety powoli,
monitorując spożywaną przez zwierzę ilość. Przez pierwszy tydzień zalecamy udostępnianie Horslyx na 10 minut dziennie.
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Czas ten można następnie wydłużyć o okres od około pół godziny do godziny. Pojemnik na opakowanie 5 kg pozwoli w łatwy
sposób monitorować spożycie. Gdy Twój koń lub kuc przyzwyczai się do swojej lizawki Horslyx Balancer, zauważysz, że
spożycie się zmniejszy i będzie mu można dać swobodny dostęp do produktu, zgodnie z naturalnymi potrzebami zwierzęcia.
Produkty Horslyx Balancer należy podawać zwierzętom razem z paszą (trawa/siano/sianokiszonka). W idealnej sytuacji
koń/kuc powinien mieć nieograniczony dostęp do paszy objętościowej – jeśli to niemożliwe, musi być karmiony co najmniej co
4 godziny lub co godzinę, jeśli pracuje.
W przypadku koni z wyższym zapotrzebowaniem energetycznym można podawać Horslyx jako dodatek do pasz zbożowych i
wysokokalorycznych pasz włóknistych.

WIELKOŚĆ
ZWIERZĘCIA

DAWKI DOCELOWE

5kg WYSTARZY NA
OKOŁO

15kg WYSTARZY NA
OKOŁO

Kuc 300kg

200g/dzień

25 dni

75 dni

Koń 500kg

250g/dzień

20 dni

60 dni

Duży koń 700kg

300g/dzień

17 dni

50 dni

Dawka może się różnić w zależności od obciążenia zwierzęcia pracą, jego wielkości, jakości i ilości spożywanej paszy oraz
innych podawanych mu produktów.
Koń powinien mieć zawsze nieograniczony dostęp do świeżej, czystej wody.

Proces produkcji

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad
tym, w jaki sposób wytwarzane są
produkty Horslyx Balancer?
To właśnie unikalny proces produkcyjny Horslyx pozwala na stworzenie produktu tak wysokiej jakości. Proces ten obejmuje
długotrwałe wyprowadzanie wilgoci z wyrobu, dzięki czemu powstaje naturalnie ukształtowany, twardy produkt o niskiej
wilgotności.
Lizawki Horslyx zawierają duże ilości białka, mikroelementów, witamin i minerałów, przy czym wymagane spożycie jest często
ponad połowę mniejsze od innych lizawek dostępnych na rynku, dzięki czemu opłacalność produktu mocno wzrasta. Horslyx to
jedyna firma w Europie, która produkuje lizawki w oparciu o ten unikalny proces.

Korzyści wynikające z naszego unikalnego procesu wyprowadzania wilgoci…
Brak chemicznych utwardzaczy, brak niepotrzebnych wypełniaczy lub spoiw, brak sztucznych barwników, konserwantów i
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aromatów!
Bardzo niska zawartość wilgoci (kupujesz produkt, nie wodę) – niektóre chemicznie utwardzane lizawki mogą zawierać ponad
20% wody! Horslyx zawiera jej mniej niż 5%, kupujesz więc produkt, a nie wodę!
Odporność na warunki atmosferyczne – wszystkie produkty mogą być stosowane na zewnątrz; nie rozpuszczają się ani nie
rozpadają w deszczu, nie topią się w cieple.
Lizawka mięknie pod wpływem ciepłoty ciała konia, dzięki czemu Horslyx szybko rozkłada się w jelitach i jest łatwo trawiony,
w ten sposób chroniąc zwierzę przed możliwością blokowania przewodu pokarmowego przez niestrawione resztki i
powstawaniem kolek.
Jest to produkt skoncentrowany, co oznacza, że już niewielkie spożycie równoważy dietę Twojego konia, dostarczając mu
wszystkich witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, których potrzebuje. Oznacza to, że przy zapewnieniu docelowego
spożycia Horslyx jest niezwykle opłacalnym produktem.

Martwisz się o ochwat?
CZYM JEST OCHWAT?
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Mówiąc prostym językiem, ochwat to zapalenie tworzywa kopytowego, powodujące ból i okulawienie. Dolegliwości wahają się
od łagodnego dyskomfortu do bardziej ekstremalnego bólu, powodującego, że koń nie jest w stanie stać.
Objawy ochwatu
Ostra postać ochwatu może pojawić się zupełnie bez zapowiedzi. Objawy obejmują poważne okulawienie, zwłaszcza podczas
ruchu po kole lub na twardej powierzchni, niechęć do chodzenia oraz przyspieszony puls w tętnicy palcowej. Koń może
odchylać się ku tyłowi w czasie stania, by odciążyć przednie kończyny i może się kłaść, nie chcąc wstawać.
Ochwat przewlekły będzie dawać bieżące objawy, które na ogół są wywołane nawrotem wcześniejszych problemów. Wokół
ściany kopyta można zaobserwować pojawienie się pierścieni – śladów po poprzednich atakach choroby – i może pojawić się
także potężny grzebień szyjny.

DBANIE O KONIA ZE SKŁONNOŚCIAMI DO OCHWATU
Horslyx zawiera pakiet wysokiej jakości witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, które wyrównują niedobory substancji
odżywczych występujące w przypadku diety opartej na paszy. Smaczna, odporna na warunki atmosferyczne i opłacalna
lizawka zapewnia naturalną metodę powoli podawanej cieczy, która zmniejsza ryzyko nagłego zwiększenia poziomu cukru we
krwi. Ten system częstego spożywania małych ilości oznacza, że składniki odżywcze są wchłaniane w jelicie cienkim i nie
zakłócają równowagi mikroflory w jelicie grubym.
Istnieją kroki, jakie można podjąć, by dbać o konie i kuce z nadwagą lub skłonnościami do ochwatu, pozwalające zapobiegać
tej chorobie…
• Monitorowanie spożycia trawy przez konia lub kuca – można to zrealizować poprzez skrócenie czasu wypasu, wypas na
gorszej jakości pastwiskach, stosowanie kagańca lub wypas dawkowany
• Zmniejszenie zawartości zbóż w paszy konia, co pomoże obniżyć spożycie skrobi
• Wiele koni ze skłonnościami do ochwatu wymaga niskokalorycznej diety o wysokiej zawartości błonnika, choć niektóre z nich
będą mieć wyższe wymagania energetyczne. W takiej sytuacji należy wybierać produkty takie jak oleje, lucerna i buraki
cukrowe, ponieważ zawierają one mało skrobi i zapewniają powolne uwalnianie energii
• Gdy ciało konia znajduje się pod wpływem stresu, a ilość kalorii z oczywistych powodów nie może zostać zwiększona,
zwierzę wciąż będzie potrzebować wsparcia, by łatwiej wrócić do zdrowia. Zapewnienie mu niezbędnych witamin, minerałów i
pierwiastków śladowych oraz przeciwutleniaczy pomoże dać mu budulec do odzyskania szczytowej formy
• Należy zadbać o regularne wizyty kowala i uzupełniać dietę konia o składniki dla zdrowego wzrostu kopyt, w tym biotynę,
metioninę i cynk

CZY WIESZ, ŻE?
Monitorowanie spożycia u koni ze skłonnościami do ochwatu jest kluczem do bezpieczeństwa przy podawaniu Horslyx. Jeśli
ilość podawanej paszy jest ograniczana, nie należy zapewniać swobodnego dostępu do lizawki, ponieważ głodny koń prędzej
spożyje nadmierną ilość Horslyx. Prostym sposobem na ograniczenie spożycia Horslyx jest zastosowanie pojemnika na
opakowanie Horslyx 5 kg z dołączoną kratką ograniczającą.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

