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STOPMITE
PROPERE LOFT

AANVULLEND DIERENVOEDER
BESTEMD VOOR DUIVEN.

Stopmite werkt voornamelijk op 2 manieren
om de duivenhokken properder te maken:
De essentiële oliën van Stopmite gemengd
met de voeding, worden uitgescheden via de
huid de luchtwegen en de uitwerpselen. Deze
bijzondere geur van de dieren, hun uitwerpselen en het nest vormen een insectenwerende
omgeving.
De klei aanwezig in de Stopmite absorbeert en
neutraliseert de ammoniak uit de uitwerpselen.
Dit maakt de lucht van de duivenhokken minder irriterend en properder; Stopmite verhoogt
het welzijn van de duiven.
GEBRUIK: Gebruik: 15g (=1 soeplepel) per kg

voer gedurende 2 weken.

Onderhoud: geef 15g per kg voer,
tweemaal per week.
Na het reinigen van de duivenhokken kan men ook een laag poeder
verspreiden over de vloer om de
uitwerpselen te drogen.

FORMULE
Samenstelling: Aanvullend diervoeder bestemd voor duiven.

Samenstelling: glucose, lactose, calciumcarbonaat,
schillen van citrusvruchten.
Toevoegingsmiddelen per kg: clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568) 400 g.
Gebruiksaanwijzing : 15 g per kg voer.
Waarborgen/Teneurs garanties: ruw eiwit 0 %, ruw vet
0,05 %, ruwe cellulose 0,2 %, ruwe as 44 %, natrium 0 %,
methionine 0%, lysine 0 %

VERPAKKING: 300g en 1 kg

Bij voorkeur te gebruiken vóór: zie etiket op de pot

PRODUCTNUMMER:

Gefabriceerd 3 jaar voor de aangegeven datum van minimumhoudbaarheid .
Lot nr. : zie etiket op de pot.
Comed sa/nv, OL Vrouwstraat 2, B3730 Hoeselt.
Toelatingsnummer van de fabrikant: BE6338
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300g

#88991
CNK 3434-388

1kg

#89000
CNK 3434-396
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