Korzyści dla zwierząt
z regularnego stosowania
lizawki solnej to:

uzupełnienie niedoboru składników mineralnych,
wsparcie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
i odpornościowego zwierząt,
poprawa apetytu zwierząt,
zapewnienie zwierzętom warunków dla prawidłowej produkcji mleka,
wzrostu i rozrodu,
polepszenie ogólnego wyglądu zwierząt, lepszy stan sierści i prawidłowy wzrost.

TABELA LOGISTYCZNA
Ilość sztuk
opakowań (szt.)

Kody produktowe

Waga netto soli (kg)

Waga
brutto (kg)

Wymiary
opakowania
jedn. (cm)

Wymiary
spakowanej
palety (cm)

nazwa i skład
l.p. Lizavki Ciech

1

BASIC
NaCl

10

25010091-100-PE0P0401

10.84.30.0

5904462000774

24

96

4

10

240

960

10

986

16,5

18,4 18,4 80,5 800 1 200

2

BASIC PLUS
NaCl, Cu, Co

10

25010091-100-PE0P0402

10.84.30.0

5904462000781

24

96

4

10

240

960

10

986

16,5

18,4 18,4 80,5 800 1 200

3

MAX
NaCl, Mg, Co,
Zn, Mn, I, Se

10

25010091-100-PE0P0404

10.84.30.0

5904462000804

24

96

4

10

240

960

10

986

16,5

18,4 18,4 80,5 800 1 200

MAX PLUS
NaCl, Cu, Mg,
Co, Zn, Mn, I, Se

10

25010091-100-PE0P0403

10.84.30.0

5904462000798

24

96

4

10

240

960

10

986

16,5

18,4 18,4 80,5 800 1 200

4

Produkt należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o wilgotności poniżej 75% w szczelnie zamkniętych opakowaniach zbiorczych.
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LIZAVKA

PRODUKT REKOMENDOWANY DLA:

Lizawka
solna dla
zwierząt
przeznaczonych
do chowu
i zwierzyny leśnej

NaCl

LIZAVKA
BASIC
Głównym celem jej stosowania
jest dostarczenie zwierzętom
odpowiedniej ilości sodu i chloru.

LIZAVKA
BASIC PLUS

Sól to istotny element w żywieniu zwierząt,
który stanowi źródło łatwo przyswajalnego sodu
(Na) i chloru (CL) niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Obydwa składniki mineralne
są niezbędne dla utrzymania równowagi jonowej płynów
ustrojowych zwierząt.

NaCl
Cu

Lizavka Ciech może być stosowana zarówno dla zwierząt
utrzymywanych w chowie jak i zwierzyny leśnej.

Co

Pobieranie lizawek odbywa się poprzez zlizywanie przez zwierzęta.
Aby spożycie soli było odpowiednie dla danej grupy zwierząt,
lizawki powinny być dostępne „bez ograniczeń”. Po pokryciu
zapotrzebowania na sód i chlor, zwierzęta będą lizały tylko taką
ilość soli, która będzie to zapotrzebowanie pokrywała.

Bezpieczeństwo i jakość
Lizavka jest produktem polskim wytwarzanym w zakładzie produkcyjnym w Janikowie koło
Inowrocławia należącym do ﬁrmy Ciech, która już od wielu lat produkuje i sprzedaje szeroki
asortyment produktów solnych zarówno do zastosowań spożywczych, przemysłowych jak
i dla rolnictwa. Lizavka Ciech jest produktem bezpiecznym nie zawierającym alergenów.

NaCl
Mg
Co

Lizawki solne mogą być wykorzystywane w chowie
przez cały rok, ale w szczególności zaleca się ich
stosowanie:

Zn
Mn
I

w żywieniu pastwiskowym,

Se

gdy stosowane są pasze o niskiej zawartości sodu
oraz o wysokiej zawartości potasu,
w okresie lata kiedy znacząca ilość elektrolitów
jest tracona przez zwierzęta wraz z potem,
w okresie jesienno-zimowym kiedy występują
u zwierząt niedobory składników mineralnych,
w przypadku zwierząt poddanych intensywnemu
wysiłkowi ﬁzycznemu np. konie robocze, konie
w okresach treningu czy zawodów sportowych.

NaCl

Lizawkę należy dobrać do konkretnego gatunku zwierząt
i ich zapotrzebowania na składniki mineralne:

LIZAVKA
MAX
Zalecana jako uzupełnienie
dawek pokarmowych w sól i w
mikroelementy, tj. cynk, mangan,
miedź, jod, selen i kobalt. Jest
rekomendowana w żywieniu zwierząt
w regionach, gdzie występują
niedobory jodu i kobaltu (w praktyce
dotyczy większości zwierząt
utrzymywanych w Polsce).

LIZAVKA
MAX PLUS

OWCE

ZWIERZYNA
LEŚNA

KONIE

KOZY

ZWIERZĘTA
ROŚLINOŻERNE
W OGRODACH
ZOOLOGICZNYCH

PRODUKT REKOMENDOWANY DLA:

KROWY I BYDŁO
OPASOWE

KONIE

ZWIERZYNA
LEŚNA

KOZY

ZWIERZĘTA
ROŚLINOŻERNE
W OGRODACH
ZOOLOGICZNYCH

PRODUKT REKOMENDOWANY DLA:

KROWY I BYDŁO
OPASOWE

KONIE

ZWIERZYNA
LEŚNA

KOZY

ZWIERZĘTA
ROŚLINOŻERNE
W OGRODACH
ZOOLOGICZNYCH

PRODUKT REKOMENDOWANY DLA:

Mg
Co
Zn
Mn

Szeroki wybór

Stosowana jako uzupełnienie
w niedoborze sodu, a także w żywieniu
zwierząt utrzymywanych w regionach,
gdzie występują niedobory miedzi
i kobaltu. Zalecana jest również
w sytuacjach, gdy w dawkach
pokarmowych znajdują się składniki
antagonistyczne dla miedzi i kobaltu,
które utrudniają wchłanianie tych
składników z przewodu pokarmowego.

KROWY I BYDŁO
OPASOWE

I
Se

Stworzona z myślą o koniach i kucach,
które po wzmożonym wysiłku narażone
są na ubytek elektrolitów. Zawartość
cynku, manganu, miedzi, jodu, selenu
i kobaltu zostały tak dobrane, aby
ilość tych składników pobierana przez
konie w istotny sposób uzupełniała
ich niedobory w podstawowej dawce
pokarmowej.

KONIE

KUCE

