
Josera Complett Keragen Longlife 
 

Lietošanai dzīvniekiem! 
Minerālvielas un vitamīnus saturoša Premium klases minerālbarība liellopiem 
(augstražīgām un ļoti augstražīgām slaucamām govīm). Stiprina nagu un tesmens 
veselību, uzlabo reprodukciju, stabilizē vielmaiņu. 
SASTĀVS. Kalcija karbonāts, Nātrija hlorīds,  monokalcija fosfāts, nātrija bikarbonāts, 
magnija oksīds, cukurbiešu melase, kviešu klijas,  iesala asni. 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: 1 kg satur:  
kalcijs 18%,  
fosfors 3%,  
magnijs 5%,  
nātrijs 8.5%,  
Ca/P = 6 :1 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1kg:   
A vitamīns (3a672a) 800 000 SV,  
D3 vitamīns (3a671) 100 000 SV,  
E vitamīns  (3a700) 5000 mg,  
B1 vit. (3a821) 120 mg 
B2 vit.  90 mg 
B6 vit. (3a831) 80 mg 
B12 vit.  600 mcg 
Niacīns (3a314) 2000 mg 
Kalcija D pantotenāts (3a841) 300 mg 
Biotīns (3a880) 100 000 mcg 
Folijskābe (3a316) 4 mg 
Cinks (E6, 3b607) glicīna hidrāta helātu formā 3000 mg ,  
Cinks (cinka oksīda formā) ( E6, 3b603) 3000 mg ,  
Mangāns (E5,3b506) glicīna hidrāta helāts 1500 mg,  
Mangāns (mangāna oksīda formā) (E5, 3b502) 1500 mg, 
Varš  (E4, 3b413) (glicīna hidrāta helātu formā) 450 mg,  
Varš (vara sulfāta pentahidrāta formā) (E4, 3b405) 450 mg,  
Jods (kalcija jodāta formā) (E2, 3b202) 100 mg,  
Kobalts (kobalta karbonāta forma) (E3, 3b304)  22 mg,  
Selēns (nātrija selenīta formā) (3b801) 15 mg,  
Selēns (E8) (nātrija selenīta, SeProtect formā, 3b801) 15 mg.  
 
LIETOŠANA UN DEVAS. Šī papildbarība satur daudz vairāk A vit, D3 vit. un 
minerālvielas, kā gatava barība. Tādēļ slaucamām govīm deva ir  100–200 g dzīvniekam 
dienā, jaunlopiem 50-120 g dzīvniekam dienā, un teļiem (ar funkcionējošu spurekli) 20-
50 g dzīvniekam dienā,  sajaucot ar pamatbarību. 
 
Ieteikums lietošanai:  pievienot kopējai barības devai 10 g / kg. Vēlams vienlaicīgi 
barībā pievienot  arī Josera Kraft-mix 3% apjomā. 
Ieteicamā Josera Complett Keragen Longlife dienas deva atkarībā no izslaukuma: 
izslaukums 15 kg - 130g produkta , 25 kg - 170 g, 35 kg - 210 g, 45 kg - 250 g. 
 
 
GLABĀŠANA:, sausā, tīrā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā. 
Ražošanas sēriju un minimālo derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.   
Iepakojums neto: 25 kg.  
Ražotājs:Josera Polska Sp.z.o.o., aPL3015051p.   
IZPLATĪTĀJS: SIA Bertas nams, atz. Nr. aLV 019020, adrese -  Rīga,  Ventspils iela 50, 
tālr. 80000060 


