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Sypké výlisky z ostropestřce mariánského obsahující silymarinový komplex s nejvyšší využitelností. 
Pro podporu prevence funkce jater, vylučování žluči a ochraně organismu proti volným radikálům 

zejména v zátěžových obdobích před a po porodu.

Přírodní forma detoxikace



OSTROPESTŘEC
SLOŽENÍ

VÝHODY

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Dietetický čistý přírodní krmný doplněk pro hospodářská i domácí zvířata z ostropestřce mariánského obsahující silymarinový 
komplex. Jedná se o speciálně zpracované semeno lisováním s částečnou extrakcí, která zvyšuje využitelnost silymarinového 
komplexu, jež je hlavní účinnou složkou v prevenci i léčbě. 
Speciálním patentovým mechanickým a termickým zpracováním a odstraněním oleje, který účinnou látku neobsahuje, dochází 
k vysoce obsažnému výlisku s následným nejvyšším využitím silymarinového komplexu. 

Pro objednávky kontaktujte svého obchodního zástupce, vybrané odborné výživáře 
nebo se obraťte přímo na obchod@mrazagro.cz.

Big bag: 500 kg
Pytle: 25 kg

Mráz Agro CZ, s. r. o.

POUŽITÍ

ANALYTICKÝ OBSAH 
ÚČINNÉ LÁTKY

ZPŮSOB DODÁNÍ

• Pro všechny druhy hospodářských zvířat
• Léčebně u krav 30 dní před porodem a nejméně 30 dní 

po porodu
• Optimálně 3 měsíce počínaje začátkem období stání 

nasucho
• Preventivně po celý rok

Silymarinový komplex       min. 3 %

• Podpora jater a jejich funkce
• Podpora produkce a vylučování žluči
• Podpora trávení
• Ochrana organismu proti volným radikálům
• Detoxikace
• Vysoký obsah omega-6 mastných kyselin

Dojnice - prevence 100-150 g/ks a den
Dojnice - léčebně 150-200 g/ks a den  
Telata 0,18 - 0,36 g/kg hmotnosti zvířete na den
Koně - prevence 60 g/ks a den trvale
Koně - v zátěži 90 g/ks a den
Ovce a kozy 0,18 - 0,24 g/kg hmotnosti zvířete na den 
Drůbež 1,8 g na zvíře a den
Pštrosi 24 g na zvíře a den po dobu výkrmu
Psi a kočky 3 g (1 kávová lžička) na 10 kg zvířete

www.mrazagro.cz
Jiráskova 201, 388 01 Blatná
383 422 365, 383 421 480
blatna@mrazagro.cz

Klikatá 353/3, 150 00 Praha
603 255 891
praha@mrazagro.cz

Červená Řečice 25, 394 46
565 398 211, 565 398 213
recice@mrazagro.cz


