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TARWEKIEMOLIE
VERRIJKT MET VITAMINE E

AANVULLEND DIERENVOEDER
BESTEMD VOOR VOGELS.

Tarwekiemolie is een kwaliteitsolie van Comed.
Keurmerk: “Koud procédé solvent
extractiemethode”.
Comed heeft gekozen voor een koud proces
met solventextractie om tarwekiemolie te
verkrijgen.
Dit koude procédé vermijdt druk en hitte
waardoor alle belangrijke bestanddelen
(mineralen en vitamines) niet ontaarden.
Een olie, bereidt via dit koude proces, heeft een
uitstekende kwaliteit omdat hij al zijn kracht en
vitaliteit behoudt.
Voordelen van het koud proces:
• Optimale basis voor een 100% zuivere olie.
• Langere houdbaarheid en hoger rendement.
Het gebruik van een gekleurde, donkere olie is
af te raden. Deze werd door de persing
opgewarmd en ondergaat oxidatie (wordt
ranzig).

FORMULE

GEBRUIK: Kweekperiode: Elke dag 2 weken voor

het koppelen tot aan de leg.

Samenstelling: Tarwekiemolie.

Toevoegingsmiddelen: vitaminen en pro vitaminen per l:
vitamine E 2000 mg.
Waarborgen: ruw vet 100%.

Rest van het jaar: 2 à 3 dagen voor
elke stressperiode.

Gefabriceerd 2 jaar voor de aangegeven datum van
minimumhoudbaarheid.

Dosering: 15 ml (1 soeplepel) per kg
voer.

Toelatingsnummer van de fabrikant: BE6338

VERPAKKING: 250ml en 1l
PRODUCTNUMMER:

IT’S
ABOUT
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WINNERS

250ml

#76127
CNK

1l

#99752
CNK
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