
CRYSTALYX® piedāvājums  

 

CRYSTALYX® Vitalyx 
CRYSTALYX® Vitalyx ir papildbarība augstražīgām govīm, kas paredzēta izbarošanai pirms atnešanās un 
agrās laktācijas periodā. Vitalyx papildbarība izveidota lai nodrošinātu ar nepieciešamām barības vielām, un 
stimulētu ēstgribu un sausnas uzĦemšanu tikko atnesušām govīm. Dzīvais raugs un skābju buferis 
papildbarībā neitralīze skābju ražošanu un fermentāciju, stabilizē pH spureklī pēc atnešanās. Nodrošinājums 
ar tranzītenerăiju sniedz enerăijas avotu asins glikozes un piena laktozes ražošanai. Samazinās ketozes risks 
un acidozes risks.Uzlabojās produktivitāte un auglība, enerăijas bilances optimizēšanas rezultātā. 
 

 

CRYSTALYX®Standard 
CRYSTALYX® Standard papildbarība liellopiem un slaucamām govīm, zīdītājgovīm. Papildina barības 
devu no ganību zāles, zāles, vai kukurūzas skābbarības ar enerăiju, minerālvielām un vitamīniem. Barībai 
laba garša un izmantojamība. 
Augsts magnija saturs aizsargā pret zāles tetāniju. 
Papildbarība palīdz novērst vielmaiĦas slimības, izlīdzina barības devas nepilnības; veicina sausnas 
uzĦemšanu, it īpaši rupjās barības uzĦemšanu.  
 

 

CRYSTALYX®Trockensteher 
Papildbarība cietstāvošām govīm pēc laktācijas/ pēdējās nedēĜās pirms atnešanās. Papildbarībai laba garša 
un izmantojamība, kas nodrošina pastāvīgu minerālvielu un vitamīnu uzĦemšanu, kad govis saĦem 
neierobežoti visa gada garumā. Samazina piena triekas risku (hipokalcemiju). 
Nodrošina optimālu ėermeĦa kondīciju cietstāvešanas periodā, t.i.novērš govs aptaukošanos. Nodrošina 
kuĦăa mikroorganismu aktivitātes stabilitāti, sekmē lielākai barības uzĦemšanai drīz pēc atnešanas. 
Aizsargā dzīvnieka organisma imūno sistēmu, optimizē magnija saturu asinī.   
  

 

CRYSTALYX®CattleBooster 
Papildbarība jaunpienēm, augstražīgām slaucamām govīm, telēm, nobarojamiem liellopiem. Sevišėi 
ieteicama laktācijas pirmajās 70 dienās; augstražīgām govīm un periodā, kad pasliktinās ganību zāle/rupjā 
barības kvalitāte.  
OgĜhidrāti, esoši papildbarībā, palielina spurekĜa mikrobiālo aktivitāti, kas savukārt sekmē rupjās barības 
uzĦemšanu un izmantojamību. Papildbarībā augsts barības vielu saturs – proteīns, enerăija, minerālvielas un 
vitamīni. Satur organiskus mikroelementus, kas sekmē to efektīvākai izmantojamībai.  
Samazina vielmaiĦas slimību, ketozes un acidozes risku. 

 

CRYSTALYX® Crystalyx Extra Energie 
 Augstvērtīga papildbarība ar enerăiju, minerālvielām - makro-, mikroelementiem un vitamīniem paredzēta 
aitām un kazām. 
Garantēts vienmērīgs dzīvmasas pieaugumus, pat pie ganību zāles kvalitātes pasliktināšanas. Uzlabo citu 
barības līdzekĜu sausnas uzĦemšanu, rupjās barības sagremojamību.  
 

 

CRYSTALYX®Mentholyx 
CRYSTALYX-Mentholyx papildbarība teĜiem, aitām un kazām, kā arī liellopiem atveseĜošanas periodā. 
Izlīdzina barības vielu trūkumu barības devās un nesabalansēta ganības zālē. Rauga šūnas (oligosaharīdi) un 
ēteriskās eĜĜas veicina imunitāti un piesaista patogēno mikrofloru. Augi ar mentolu pozitīvi ietekmē dzīvnieka 
elpošanas ceĜus, samazina klepu un respiratoru kairinājumu. Samazina teĜiem savstarpēju zīšanu un laizīšanu. 
Stresa gadījumā palīdz ātri atgūt dzīvniekiem apetīti. 
 

 

CRYSTALYX®OrganyxPlus(Bio) 
Crystalyx Organyx Plus papildbarība paredzēta bioloăiskai lopu audzēšanai. Šī papildbarība ir sertificēta 
saskaĦā ar ES-Bio-direktīvu (EWG-Nr.2092/91). 
Ideāls un iecienīts bioloăiskai govju, aitu un kazu audzēšanai. Uzlabo rupjās barības sagremojamību. 
Palielina diennakts sausnas uzĦemšanu, it īpaši rupjās barības uzĦemšanu. Augsts barības vielu, 
minerālvielu saturs.  
 

 

Derby Horslyx Papildbarība zirgiem gan ganībās, gan aizgaldos. Derby Horslyx lielāks 
iepakojums domāts lietošanai ārā, bet Derby laizāmā masa „Classic” mazākos 5 kg iepakojumos 
domāts lietošanai aizgaldos. Nodrošina ar nepieciešamām makro-, mikroelementiem un vitamīniem 
visa gada garumā, pie papildbarības brīvas pieejas. 
Satur organiskus mikroelementus ar augstu izmantojamības līmeni. Biotīns un citi vitamīni 
nodrošina kāju un nagu veselību. Stabilizē gremošanas trakta pH, novērš zarnu kolikas. 
 

 


