
Odpowiedni dla 

Uniwersalny suplement z witamin  

i minerałów, szczególnie wzmocniony 

cynkiem i metioniną, odpowiedni dla 

wszystkich gatunków.  
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Zalety 

• Suplement ten powinien być stosowany razem ze 
zwykle podawaną zwierzętom karmą, aby 
zwiększyć zawartość witamin, minerałów i 
pierwiastków śladowych w posiłkach. 

• Zawiera wysoki poziom cynku i metioniny. 

• Pomaga utrzymać dobrą kondycję, szczególnie w 
trakcie ciąży, laktacji, wzrostu i w okresach 
zwiększonej ekspozycji na stres. 
 

• Szczególnie przydatny, gdy podejrzewa się 
niedobór cynku.  

Skład 

Kukurydza, witamina C (polifosforan askorbylu), DL 
metionina, witamina K (wodorosiarczan sodu 
menadionu), witamina E (octan dl-alfa tokoferylu), 
witamina B12 (cyjanokobalamina), tlenek cynku, 
witamina A (octan retinylu), kwas nikotynowy 6 
(Pirydoksyna HCl), witamina B2 (ryboflawina), 
pantotenian wapnia, biotyna, witamina D3 
(cholekalcyferol), siarczan kobaltu, witamina B1 
(tiamina HCl), siarczan manganu, siarczan żelazawy, 
jodan potasu, siarczan miedzi, kwas foliowy. 
 
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność 
sezonową) 
 
Zalecenia żywieniowe 

Produkt jest w postaci proszku, który należy dobrze 
wymieszać z jedzeniem w ilości 5 g na 10 kg masy 
ciała zwierzęcia dziennie. Nie należy przekarmiać tym 
produktem - ponieważ nadmiar składników 
odżywczych może być szkodliwy. 
W przypadku braku pewności, jak korzystać z tego 
produktu, prosimy o kontakt ze specjalistą z zakresu 
żywienia zwierząt. Pytania można również kierować 
do LORI-MAX, a my prześlemy je do producenta. 
 
 
 

Składniki analityczne na „5g” 
użytego produktu 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych na podstawie świeżej masy) 
 
Metionina Mg 75.00 
Żelazo Mg 0.07 
Miedź Mg 0.03 
Mangan Mg 0.14 
Cynk Mg 5.04 
Kobalt µg 25.00 
Jod µg 100.00 
Wit. A (dodana jako octan 
retinylu) IU/g 5000.00 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 500.00 
Wit. E (dodana jako octan d-
alfa-tokoferolu) Mg 12,50 
Wit. B1 (dodana jako tiamina 
HCL) Mg 0.50 
Wit. B2 (dodana jako 
ryboflawina) Mg 1.00 
Wit. B6 (dodana jako 
pirydoksyna HCL) Mg 1.5 
Wit. B12 (dodana jako 
cyjanokobalamina) µg 10.00 
Wit. C (dodana jako 
monofosforan kwasu L-
askorbinowego) Mg 50.00 
Wit. K3 (dodana jako 
dwusiarczan menadionu sodu Mg 20.00 
Kwas Foliowy Mg 0.05 
Kwas nikotynowy Mg 2.50 
Kwas pantotenowy Mg 0.94 
Biotyna µg 20.00 

Kod 
produktu Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

829990 Zoopplement GP & 
ZM 1 Kg Proszek 

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt: 
Email: kontakt@lori-max.com aat@lori-
max.com mp@lori-max.com 
Tel: +48 604 239 720, +48 503 571 496 
www.lori-max.com 

DIETY 
SPECJALNE 


