LIKSTENEN &
MINERAALEMMERS

Overzicht
L ikstenen 		
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Vividerm liksteen wit 2 kg
Vividerm liksteen mineraal 2 kg
Vividerm liksteen wortel 2 kg
Liksteen wit 10 kg
Liksteen mineraal 10 kg
Liksteen wild 10 kg
Liksteen himalaya +/- 3 kg

W aarom

H ouders 		
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Houder 2 kg
Houder 10 kg

M ineraalemmers 6
Farm-o-san Fly Bucket
Farm-o-san Droogstand
Farm-o-san Rundvee
Farm-o-san Schapen

zout ?

Een goede natrium- en chloridevoorziening is onmisbaar voor de algemene
gezondheid van uw dier. Een zouttekort uit zich voornamelijk door het likken
aan vreemde voorwerpen (likzucht) en kan leiden tot een gebrek aan eetlust,
ruwe vacht en afname van de weerstand. De behoefte aan zout is verschillend
van dier tot dier. Sommige dieren zullen er geen nood aan hebben en dus
ook zelden gebruik maken van een liksteen. Andere daarentegen hebben wel
degelijk nood aan extra zouten om in optimale conditie te verkeren.
Waarom een liksteen (zoutblok)?
+ Zout stimuleert de eetlust en voorkomt gewichtsverlies.
+ Magnesium zorgt voor een normaal verloop van
spiercontracties en zenuwimpulsen.
+ Ijzer bevordert de werking van alle organen en weefsels
en speelt een rol bij zuurstoftransport en oxidatie.
+ Zink bevordert de eetlust en maakt de vacht glanzend.

Likstenen
Lammeren

V ividerm

liksteen wit puur

Deze liksteen is rijk aan zout, mineralen
en sporenelementen.
2 kg

V ividerm

liksteen mineraal ( vroeger rood )

Deze liksteen bevat naast zouten,
sporenelementen en mineralen ook
extra magnesium.
2 kg

V ividerm

liksteen wortel

Deze liksteen is rijk aan zout, mineralen,
sporenelementen en heeft een lekkere
wortelsmaak.
2 kg
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Likstenen
Lammeren
liksteen wit
Deze liksteen is een universele
zoutblok voor onder andere paarden,
rundvee, geiten, schapen, varkens, ... .
10 kg

liksteen mineraal ( voorheen rood )
Deze liksteen is een universele
zoutblok voor onder andere paarden,
rundvee, geiten, schapen, varkens, ...
met mineralen.
10 kg

liksteen wild
Deze liksteen is een bron van zout,
mineralen en sporenelementen.
Deze bevat onmisbare ingrediënten voor
de algemene gezondheid van het wild.
10 kg
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Likstenen
Lammeren
liksteen himalaya
Deze liksteen bestaat uit een natuurlijk kristalzout; reeds miljoenen jaren
bewaard, gewonnen op 2000 meter hoogte en vrij van vervuiling van
wateroppervlakten. Het is rijk aan mineralen en sporenelementen met
een evenwichtige samenstelling.
Productie en eigenschappen
Alle likstenen worden met de hand in Pakistan
gedolven en bewerkt. Na het drogen, worden
de stenen per stuk in folie verpakt. In tegenstelling
tot de industrieel vervaardigde en geperste stenen
die snel vocht aantrekken, zijn Himalaya zoutstenen
vrijwel resistent tegen vocht. De likstenen zijn doorboord en kunnen met het bijgeleverde touw
worden opgehangen. Door hun natuurlijke
oorsprong kunnen deze van kleur en vorm verschillen.
+/- 3 kg

Houders

liksteenhouder
2 kg

liksteenhouder
10 kg

MineraalLammeren
emmers

F arm - o - san

fly bucket

Een mineraalemmer voor rundvee, paarden en
schapen. Het knoflookextract houdt vliegen op
afstand. Gebruik: 1 emmer voor 5 runderen,
10 paarden of 50 schapen en dit in de wei of op stal.
20 kg

F arm - o - san

droogstand

Deze emmer zorgt voor voldoende vitaminen,
mineralen en sporenelementen voor elke
droogstaande koe. Gebruik: tot 200 g per dag per dier
20 kg

F arm - o - san

rundvee

Dit werkt het tekort aan mineralen en sporen voor
koeien en jongvee weg. Gebruik: Tot 200 g per dier
per dag. Verstrek 1 emmer per 5 koeien.
20 kg

F arm - o - san

schapen

Dit is mineraalvoer voor schapen dat zorgt
voor extra ondersteuning van weerstand
en gezondheid. Gebruik: Tot 50 g per dier per
dag. Verstrek 1 emmer per 20 schapen.
20 kg
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Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - info@mijten.be
Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

www.mijten.be
Erkend verdeler

