
Ibemin skladujte při teplotě +4 – +20°C 
Záruční lhůta 9 měsíců
Registrační číslo výrobce: CZ800591-01
Vyrábí: Alfamin s.r.o. 
Nivky 630, 664 56 Blučina 
Telefon/fax: 547 232 422a
www.alfamin.cz 
e-mail:alfamin@alfamin.cz
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krmné složky
Ca - 80 g
(chlorid vápenatý)
P - 40 g
(kyselina fosforečná)
Mg - 1,2 g
(chlorid hořečnatý)
K - 1,0 g
(chlorid draselný)
Na - 3,6 g
(chlorid sodný)

DÁVKY: preventivní zvýšené
Dospělá drůbež 0,1 ml 0,2 ml /  
  kus a den
Mladá drůbež 0,05 ml 0,1 ml /  
všeho druhu  kus a den
Prasata 0,5 ml 1,0 ml / 
(na 10 kg hmotnosti)  krmný den
Ostatní druhy zvířat 0,5 ml 1,0 ml /  
(na 10 kg hmotnosti)  krmný den

doplňkové látky
Zn - 1000 mg
(E6, octan zinečnatý dihydrát)
J - 800 mg
(E2, jodičnan vápenatý hexahydrát)
Fe - 800 mg
(E1, chlorid železitý hexahydrát) 
Mn - 600 mg
(E5, chlorid manganatý tetrahydrát)
Cu - 400 mg
(E4, chlorid měďnatý dihydrát)
Co - 200 mg
(E3, chlorid kobaltnatý hexahydrát)
Se - 400 mg
(E8, seleničitan sodný)

Ibemin je určen pro všechny druhy zvířat – prasata, kozy, 
ovce, drůbež (slepice, kachny, husy, krůty, kuřata ve vý-
krmu), králíky, holuby, krávy i koně. Aplikuje se jako zdroj 
makroprvků a stopových prvků formou přídavku do napájecí 
vody, event. do krmiva ve stanovených dávkách. Je účinný 
při metabolických procesech a stavbě kostí, zkvalitňuje sko-
řápku vajec – odstraňuje mikrokřapy a zlepšuje reprodukční 
ukazatele. Urychluje hojení fraktur a tvorbu krve. Je účinný 
při rachitis, osteomalacii, anémii, nechutenství atd.

Ibemin obsahuje životně důležité prvky v optimální sestavě
Obsah prvků v miligramach obsažených v 1l Ibeminu

doplňkové minerální krmivo


