
Минерални блокчета за лизане 

 

ZINCOBLOCK 

Специален състав на минералните блокчета  с високо  съдържание на цинк, кобалт и 

селен, в опаковка от 5 кг  с цилиндрична форма и  жълт цвят. Също така се предлагат  

в 10 кг с кубична форма. Поради специфичния си състав с високо съдържание на цинк, 

кобалт и селен, тези блокчета са необходими за всички животни, за развиването на 

здрави мускули, краката, кожата, руното и вимето ,както и за  избягване на мускулни 

заболявания. Освен това те помагат за продуцирането на витамин В12, за избягване 

на отслабване на организма при говеда, телета и агнета, за укрепване на  копитата , и 

като цяло предпазват от проблеми, причинени поради липсата на цинк, кобалт и селен.

 

 

VITBLOCK 

Минерални блокчета със специално подбран състав , съдържащи витамини А, D3, и Е 

в комбинация с фосфор, магнезий, калций и минерали с  големина от 5 кг, с 

цилиндрична форма в червен или бял цвят. Предлагат се и в 10 кг  кубична форма. С 

изключително добрата комбинация на състава им и съотношението между 

микроелементи и витамини, тези блокчета значително допринасят за подобряване на 

общото състояние на животните и снабдяването им с тези вещества , които са 

необходими в  храната . Идеални са както за млади, така и за възрастни животни.

 

 

NUTRIBLOCK 

Минерализирани  блокчета, съдържащи магнезий, калций, фосфор и достатъчно 

количество микроелементи, в размери от 5 кг с цилиндрична форма и от 10 кг в 

кубична форма, варианти  в червен или бял цвят. С тази богата формула на фосфор, 

калций, магнезий и минерали, тези блокчета успяват да покриват ежедневните нужди 

на преживни животни от посочените по-горе елементи, допринасяйки по този начин за 

повишаване на продуктивността на мляко и месо, а също и за  подобряване на общото 

състояние.

 

 

MELBLOCK 

ПЕРФЕКТНА ЕНЕРГИЙНА  ФОРМУЛА на минерални блокчета със специално добавена 
меласа, фосфор, калций и други микроелементи. Минерални блокчета в 5 кг 
цилиндрична и  10 кг кубична форма в кафяв цвят, идеални за преживни животни и 
коне. 
MELBLOCK е произведен с  естествена средиземноморска морска сол Висока 
продуктивност. Здрави животни. Повишаване на теглото. Благоприятна   бременност. 



Силни и издръжливи млади животни. Подходящи са за всички преживни животни и са 
предназначени за млади и възрастни. Полезни и необходими за животните на паша, за 
агнета, кози и говеда, особено за възвръщане на изгубената дневна енергия. Полезни 
са за  малки на възраст, бременни, болни или слаби животни. 

Минерални блокчета в 5 кг цилиндрична и  10 кг кубична форма в кафяв цвят, идеални 
за преживни животни и коне. 
MELBLOCK е произведен с  естествена средиземноморска морска сол Висока 
продуктивност. Здрави животни. Повишаване на теглото. Благоприятна   бременност 
.Силни и издръжливи млади животни. Подходящи са за всички преживни животни и са 
предназначени за млади и възрастни. Полезни и необходими за животните на паша, за 
агнета, кози и говеда, особено за възвръщане на изгубената дневна енергия. Полезни 
са за  малки на възраст, бременни, болни или слаби животни.

 

 
ENERGOROLL 
 
Минерални блокчета за гризане с големина от 250 гр.с  цилиндрична форма в бял 
цвят. Високо енергийни и в състава влизат растителни мазнини, витамини и специални 
компоненти за зайци

 
 

EQUIBLOCK 

Кофи за коне с минерално съдържание за лизане с големина от 12,5 кг с  цилиндрична 
форма . Съдържа мед и цинк в хелатна /високоусвоима/ форма. Биотин и други 
микроелеминти укрепват копитата и положително влияят на кожата и косъма.

 

 

ENERGOBLOCK 

Минерални блокчета за лизане с големина от 5 кг с  цилиндрична форма в червен или 
бял цвят. Също така се предлагат и в големина от 10 kg  с кубична форма. В състава 
влизат растителни мазнини,мляко,витамини А,Д3,Е.

 

 

CALCIBLOCK 

Обогатени с  калций ,микроелементи , фосфор,  магнезий и витамини. Високо 
съдържание на калций. Предлагат се в 5 кг с цилиндрична форма, в бял цвят и  в 10 kg 
в кубична форма . С високият  процент на калций и витамини А, D3 и Е , тези  блокчета 
са  идеална  добавка за всички бременни и лактиращи животни и  покриват нуждите на 
животните от калций (по време на бременността , както и за повишаване на 
продуктивността на мляко). Също така те са и необходим продукт за новородените  за 
развитието на силна и здрава костна система. Високо съдържание на калций. 
Предлагат се в 5 кг с цилиндрична форма, в бял цвят и  в 10 kg в кубична форма . С 
високият  процент на калций и витамини А, D3 и Е , тези  блокчета са  идеална  
добавка за всички бременни и лактиращи животни и  покриват нуждите на животните 



от калций (по време на бременността , както и за повишаване на продуктивността на 
мляко). Също така те са и необходим продукт за новородените  за развитието на силна 
и здрава костна система.

 

 

SWEETLICKS SHEEP AND CALF 

Кофи за овце и говеда с минерално съдържание за лизане с големина от 20 кг с  
цилиндрична форма за едри и дребни преживни животни. Съдържа 
кобалт,магнезий,калций,фосфор,цинк,витамини:А,Д3,Е,В1,В6,В12. Във високоусвоима 
форма.

 

 

PREMIUM BLOCK 

Минерални блокчета за лизане с големина от 5 кг с  цилиндрична форма в червен или бял 
цвят. Също така се предлагат и в големина от 10 кг  с кубична форма. Подобряване на  
баланса на организма с натриев хлорид и микроелементи, които допринасят за 
повишаване на продуктивността на животните, подобряване на тяхното здраве и 
предпазване от болести.

 

 

BIOTIN + PLUS 

Минерални блокчета за лизане с големина от 5 кг с  цилиндрична форма в червен или бял 
цвят. Също така се предлагат и в големина от 10 kg  с кубична форма. В състава влиза  
биотин и витамин Е.

 

 

 

 


