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Crystalyx - Kwaliteit

Crystalyx is een uniek product, dat in zijn gebruik en samenstelling niet te vergelijken is met een standaard likemmer of
likking. Het voedingssuplement wordt door middel van een zeer hightech gepatenteerd productie proces gemaakt. In de
eerste stap van dit proces worden de melasse en plantaardige omega 3 en 6 oliën termisch verhit. Na de afkoelingsfase
worden de mineralen evenals einige soorten hoogwaardige soja’s toegevoegd. Op ongeveer 35 graden worden daarna
nog de vitaminen als laatste toegevoegd en laat men het gehele produkt uitharden, dit proces duurt ongeveer 24 uur.
Het proces is bijna te vergelijken met de productie van caramel bonbons. Zo wordt zonder de toepassing van hoge druk
of chemische toevoegingen een product met een drogestof verhouding van tenmisnste 98% bereikt. Door het termische
verhittingsproces is alle zuurstof volledig uit het product verwijderd. Daardoor is het produkt tenminste 24 maanden
houdbaar, volledig water resistent en niet gevoelig voor vorst. Daar dit produkt het meest in de openlucht gebruikt wordt
is dit een zeer groot voordeel t.o.v. alle andere likkingen in de markt.
In tegenstelling tot de conventionele productieprocessen van likkingen, worden alle CRYSTALYX producten zonder chemische toevoegingsmiddelen geproduceerd, waardoor u als veehouder verzekerd bent van een product met een uitstekende kwaliteit. Alleen de beste grondstoffen worden na controle in eigen laboratoria ingezet, getest en gedokumenteerd.
Vanzelf sperkend zijn alle CRYSTALYX producten volledig onder en volgens GMP normen gefabriceerd.
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Extra High Energy
Crystalyx Extra High Energy is een gemineraliseerd voedings likblok specifiek ontwikkeld voor schapen en lammeren.
Bevat energie , proteïnen , vitaminen, mineralen en spoorelementen .
Door zijn brede toepassing kan deze het jaar rond verstrekt worden:

≈ Als “flushing” voor de ooien.
≈ Voor lammeren in de groei Tijdens het lammerseizoen.
≈ Voedingstekorten in het rantsoen aanvult.
≈ Een optimale penswerking geeft.
≈ De ruwvoeder opname stimuleert.
≈ Conditie en gezondheid verbetert.
≈ Het ideale product is als aanvulling op het ruwvoeder van fokooien voor en tijdens het dek- en lammerseizoen.
Crystalyx Extra High Energy is een zelfregulerend product d.w.z. elk dier neemt op wat hij nodig heeft, niet meer of minder.
Ingrediënten:
ME/Mj/kg 16.0, Suikers (uitgedrukt in sacharose) 30.0%, Oliën 14.0%, Proteïnen 12.0%, Proteïnen Equiv.Urea 5.0%, Vezels
0,1%, As 16.0%, Calcium 3.0%, Fosfor 1.0%, Magnesium 0.25%, Zink 1800 mg/kg, Mangaan 900 mg/kg, Jodium 60 mg/kg,
Kobalt 16.0%, Selenium 9 mg/kg, Vitamine A 100.000 iu/kg, Vitamine D3 20.000 iu/kg, Vitamine E 1000 mg/kg.
Verkrijgbaar in emmers van 22.5 kg en kuipen van 80 kg.
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Megalix is een allround likemmer welke het jaar rond toepasbaar is.
Een voedingssupplement voor schapen en lammeren met een hoge concentratie aan calcium en uitgebreide
hoeveelheden aan mineralen en spoorelementen met een toevoeging van extra vitamine E en thiamine (Vit.B1
belangrijk voor de energieproductie en de koolhydraatstofwisseling). Deze samenstelling voorkomt en vult het
rantsoen aan ter voorkoming van tekorten aan vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Ingrediënten:
Calcium 14%, Phosfor 1%, Magnesium 2%, Natrium 7.8%, Kobalt 70 mg/kg, Jodium 310 mg/kg, Mangaan 2000
mg/kg, Selenium 44 mg/kg, Zink 2725 mg/kg, Vit.A 200.000 iu/kg, Vit.D 40.000 iu/kg, Vit.E 1000 mg/kg, Vit B12
2000 mcg/kg , Vit. B1 100 mg/kg.
Megalix sheep is een allround likemmer welke het jaar rond toepasbaar is en op deze manier uw dieren
in conditie houdt.

www.treurniet-mengvoeders.nl
Verbruikersprijzen per stuk, afgehaald incl. btw en bij contante betaling. Bezorgen + 1,50 per stuk vanaf 250 kg gezamelijk (wijzigingen voorbehouden)
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Verpakking: emmers van 25 kg.

