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შემადგენლობა

ნედლი პროტეინი % 35.00

ნედლი ცხიმი % 2.00

ნედლი უჯრედანა % 8.00

ნედლი ნაცარი % 14.00

კალციუმი % 2.75

ფოსფორი % 0.90

ღორისთვის მონელებადი ფოსფორი % 0.72

სოდა % 0.60

ლიზინი % 2.85

ღორისთვის მონელებადი ლიზინი % 2.65

მეთიონინი % 0.85

ღორისთვის მონელებადი მეთიონინი % 0.78

მეთიონინი + ცისტინი % 1.41

ღორისთვის მონელებადი მეთიონინი + ცისტინი % 1.25

ტრიფტოფანი % 0.53

ღორისთვის მონელებადი ტრიფტოფანი % 0.47

ტრეონინი % 1.65

ღორისთვის მონელებადი ტრეონინი % 1.50

ვალინი % 1.65

ღორისთვის მონელებადი ვალინი % 1.40

ღორისთვის მონელებადი ენერგია კკალ/კგ 1,700

დანამატები ერთეულ კგ-ზე გათვლით

ვიტამინები

ვიტამინი A IU 40,000

ვიტამინი D3 IU 6,700

ვიტამინი E მგ 333.00

ვიტამინი K3                                                            მგ 10.00

ვიტამინი B1                                                            მგ 7.00

ვიტამინი B2 მგ 20.00

კალციუმ-D-პანტოთენატი მგ 58.00

ვიტამინი B6 მგ 10.00

ვიტამინი B12 მგ 0.13

ვიტამინი PP (ნიკოტინის მჟავა) (3a314) მგ 67.00

ფოლიუმის მჟავა მგ 2.30

ბიოტინი მგ 0.33

ქოლინ ქლორიდი მგ 583

მიკრო ელემენტები

რკინა მგ 333.00

სპილენძი                                                               მგ 533.00

მანგანუმი                                                       მგ 167.00

თუთია მგ 217.00

იოდი მგ 7.00

სელენიუმი მგ 1.30

სხვა დანამატები

ანტიოქსიდანტები

ფიტაზა (რონოზიმ NP)

არომატიზატორი (ვანილი)

გოჭის 25%-იანი კონცენტრატი სტარტერი, პუმბა

დამატებულია

დამატებულია

დამატებულია

http://www.intraco.ge/
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პროდუქტის აღწერა და მოხმარების წესი

გოჭის 25%-იანი კონცენტრატი შეიცავს გოჭის განვითარებისათვის

საჭირო ყველა ვიტამინსა და მინერალს. ის გამდიდრებულია ამინომჟავებით.

კონცენტრატს დამატებული აქვს არომატიზატორი ვანილის სახით, 

რაც განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის საკვებს. გამოყენება რეკომენდირებულია

30 კგ-მდე წონის მქონე გოჭებისათვის.

მზა საკვების დასამზადებლად საჭირო რეცეპტებისთვის მიმართეთ ინტრაკოს 

ოფიციალურ დისტრიბუტორს.

ბელგიელი კვების ტექნოლოგების დახმარებით ინტრაკო შეგიდგენთ სპეციალურად

თქვენზე მორგებულ რეცეპტებს.

დამატებითი ინფორმაცია

შენახვის ვადა: წარმოებიდან 6 თვე

მწარმოებელი კომპანია: შპს ინტრაკო ნუტრიშენი

მწარმოებელი ქვეყანა: საქართველო

შეფუთვა: 25 კგ-იანი პოლიპროპილენის ტომარა

შენიშვნა:  შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას. მოარიდეთ პირდაპირ მზის სხივს.

საკონტაქტო მონაცემები

მწარმოებელი და ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში:

შპს "ინტრაკო ნუტრიშენი"

გარდაბნის რაიონი, სოფელი თელეთი

ტელ.: 551 43 00 04; 595 94 71 47

info@intraco.ge

www.intraco.ge
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