
S.I.N. Hellas 
Minerální lizy 
Speciální solné lizy pro koně  
a hospodářská zvířata ze Středomoří



HI–YEAST
MINERÁLNÍ LIZ S ŽIVÝMI  
KVASINKOVÝMI KULTURAMI
Minerální liz s živými kvasinkami, o nichž je známo, že působí pozitivně 
na trávící a obranný systém v organismu. S živými kvasinkami 
dosáhnete lepší stravitelnosti vlákniny ze sena či slámy. Tato vláknina 
je trávena ve slepém střevě. Hrubé seno ale potřebuje pro správné 
trávení silnou aktivitu bakterií slepého střeva trávicích hrubou vlákninu. 
Mikroorganismy ve slepém střevě, které štěpí celulózu, budou dávkou 
živých kvasinek stabilizovány a jejich činnost bude zlepšena. Právě 
pro koně náchylné k paradoxnímu průjmu (Kotwasser, tvrdá stolice 
doprovázená vodovým průjmem), především při přechodu z pastvy 
na krmení senem, bude tento krmný doplněk přínosem. Živé kvasinky 
stimulují nespecifický imunitní systém koně. Živé kvasinky podporují 
tvorbu hlenu střevní stěnou a zlepšují tak její funkci první obranné linie 
před infekcí. Produkt též váže toxiny v žaludečním traktu. Kvasinky 
stimulují dostupnou obranu proti vnější infekci či parazitům. 

PŘEDNOSTI A PŮSOBENÍ 
• Živé kvasinky zvyšují stravitelnost vlákniny ze sena nebo slámy
• Zvýšení obranyschopnosti organismu
• Zlepšení kvality mleziva
• Zvýšená plodnost
• Posílení obranyschopnosti proti laminitidě

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
29,4 % sodík, 7 % vápník, 0,5 % fosfor, 1,5 % hořčík 

SLOŽENÍ
chlorid sodný, oxid hořečnatý, směs minerálů a vitamínů, uhličitan 
vápenatý, fosforečnan vápenatý, aromata, melasa 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1KG
1.500 mg železo jako síran železnatý monohydrát (E1 ), 2.000 mg 
mangan jako oxid manganičitý(E5), 500 mg měď jako síran měďnatý 
pentahydrát (E4), 4.000 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603), 80 mg jod 
jako granulovaný jodid vápenatý (potahovaný, bezvodý) (3b203],60 mg 
kobalt jako granulovaný uhličitan kobaltnatý (potahovaný) (3b304), 
10 mg selen jako selenit sodný (ES), 15.000 I.E. Vitamin A (3a672al, 
2.500 I.E. vitamin D3 (E671), 70 mg Vitamin E (3a700), 90 mg Vitamin Bl 
(3a821), 40 mg Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid(3a831), 1,5 mgVitamin 
B12Cyanokobalamin, 125 mg nikotinová kyselina niacin (3a314), 110 mg 
pantothenát-D-vápenatý (3a841), 25 mg biotin (3a8BO) 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY ZOOTECHNICKÉ NA 1KG
15× 1010 KBE životaschopné sušené kvasinkové buňky (živé kvasinky 
Saccharomyces cerevisiae (CNCM 1-10771) 

BALENÍ 3 KG

EQUIBLOCK
MINERÁLNÍ SOLNÝ LIZ PRO KONĚ 
S VITAMÍNY A ENZYMY
Minerální doplňkové krmivo určené speciálně pro 
koně. Unikátní mix minerálních látek, stopových prvků, 
vitamínů a enzymů činí tento produkt vysoce hodnotným 
krmným doplňkem. EQUIBLOCK aktivně podporuje 
imunitní systém a s ním spojenou odolnost proti 
nemocem. Může podpořit plodnost, růst a celý zdravotní 
stav vašeho koně. Základem pro tento liz, podobně jako 
u všech ostatních našich lizů, je kvalitní středomořská 
mořská sůl s přírodním jódem.

PŮSOBENÍ A PŘEDNOSTI
• Zdravá kopyta a jejich pravidelný růst zajišťuje 

optimální obsah biotinu v krmivu
• Pomáhá zlepšit nebo podpořit metabolismus, růst 

a vývoj, plodnost a krevní oběh.
• Pomáhá posílit klouby, šlach a celý vazivový aparát
• Má pozitivní vliv na regeneraci kůže a srsti a tvorbu 

keratinu
• Muže zlepšit imunitní systém
• Může zlepšit výkonnost a pohodu zvířat

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ:
29,5 % sodík, 7 % vápník, 1,5 % hořčík, 0,55 % fosfor 

SLOŽENÍ 
chlorid sodný, oxid hořečnatý, směs minerálů a vitamínů, 
uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, aromata, 
melasa

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1KG
1.500 mg železo jako síran železnatý, monohydrát 
(Ell), 2.000 mg mangan jako oxid manganatý (ES), 
500 mg měď jako síran měďnatý, pentahydrát (E4), 
4.000 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603), 50 mg 
jod jako granulovaný jodid vápenatý (potahovaný, 
bezvodý) (3b203), 60 mg kobalt jako granulovaný 
uhličitan kobaltnatý (potahovaný) (3b304), 10 mg 
selen jako selenid sodný (EB), 15.000 I.E. Vitamin 
A (3a672a], 2.500 I.E. Vitamin D3 (E671), 70 mg Vitamin 
E (3.1700), 90 mg Vitamin Bl (3a821 ), 40 mg Vitamin 
86 Pyridoxinhydrochlorid(3a831), 1,5 mg Vitamin 812 
Cyanokobalamin, 125 mg kyselina nikotinová Niacin 
(3a314), 110 mg pantothenát vápenatý (3a841), 25 mg 
Biotin (3a88D)

BALENÍ 3 KG



SUPER MAG
MINERÁLNÍ LIZ S HOŘČÍKEM,  
VÁPNÍKEM A FOSFOREM
Hořčík je vysoce důležitou minerální látkou, která se ukládá 
nejen ve svalech, ale společně s vápníkem a fosforem 
také v kostech (cca. 12 % veškerého hořčíku v těle) 
a v zubech. Hořčík platí za klíčový prvek při tvorbě svalové 
hmoty, při metabolismu svalů a tím i pro zdravou funkční 
svalovou hmotu. Solný liz Super MAG je svou speciální 
kombinací hořčíku, vápníku, fosforu a dalších minerálních 
látek ideálním prostředkem pro dodání hořčíku při jeho 
zvýšené potřebě. Ta nastává často u mladých zvířat, při 
stresových situacích, u starších zvířat nebo u zvířat citlivých 
na změnu počasí. Dostatečného zásobování hořčíkem 
není často dosaženo základní výživou. Super MAG je tedy 
skvělým prostředkem, jak zajistit rovnoměrné dlouhodobé 
zásobování hořčíkem, zejména u pastevních chovů.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
30,0 % sodík, 4,6 % vápník, 2,36 % hořčík, 1,05 % fosfor 

SLOŽENÍ
chlorid sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, 
oxid hořečnatý, směs minerálů, aromata, melasa 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1KG
6.000 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603), 1.000 mg 
mangan jako oxid manganatý (E5), 700 mg jod jako 
granulovaný jodid vápenatý (potahovaný, bezvodý) 
[3b203], 280 mg kobalt jako granulovaný uhličitan 
kobaltnatý (potahovaný) (3b304l, 25 mg selen jako selenit 
sodný (ES) 

BALENÍ 3 KG

ZINCOBLOCK
MINERÁLNÍ LIZ SE ZINKEM, SELENEM, 
ŽELEZEM A KOBALTEM
Nedostatek zinku je u koní častým problémem a může být 
příčinou různých zdravotních indispozic, např. lámavých kopyt 
nebo nekvalitní srsti postrádající lesk. Pokud je v organismu 
nedostatek zinku, nemohou být účinně navazovány toxiny 
a vylučovány z těla. Pro pečlivě vyváženou kombinaci 
zinku, selenu a kobaltu je tento krmný doplněk vhodný při 
poruchách metabolismu, potížích se srstí, lámavostí kopyt, 
ale i při svalových problémech a problémech s koncentrací či 
plodností. Minerální liz se zinkem aktivně podporuje vylučování 
toxinů z těla, růst zdravé a lesklé srsti, růst a dobrý zdravotní 
stav kopyt, zlepšení plodnosti i růstu a celkový zdravotní stav. 
Snižuje pravděpodobnost plísňových onemocnění.

PŮSOBENÍ A PŘEDNOSTI
• zdravá rohovina, kůže a srst
• posílení obranného systému organismu a zvýšená odolnost 

proti plísňovým onemocněním
• zlepšení plodnosti
• podpora detoxikačních procesů v organismu

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
sodík 38 %, vápník 0,3 %

SLOŽENÍ
chlorid sodný, uhličitan vápenatý

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1KG
9000 mg zinek jako oxid zinečnatý, 1400 mg monohydrát síranu 
železnatého (E1), 400 mg kobalt jako granulovaný uhličitan 
kobaltnatý (3b304), 20 mg selenu jako selenid sodný (E8). 

BALENÍ 3 KG



BIOTIN PLUS
MINERÁLNÍ LIZ S BIOTINEM  
A VITAMÍNEM E
Minerální solný liz pro koně, skot, ovce a kozy s biotinem, 
který doplňuje ideálně denní krmnou dávku optimálním 
mixem soli, stopových prvků a biotinu. Biotin pozitivně 
působí na strukturu a pevnost kopyt i srsti. Tato skutečnost 
je vědecky podložena. Biotin podporuje vznik keratinu, 
který je součástí rohoviny (např. kopyt). Krmení biotinu 
zlepšuje spolu s dalšími faktory složení rohoviny kopyt. 
Základem produktu Biotin plus je kvalitní středomořská 
sůl s přírodním jódem a stopové prvky spolu s vitamínem 
E a biotinem. Náš solný liz je svým složením naprosto 
originální a jedinečný a nemá na trhu konkurenta.

PŮSOBENÍ A PŘEDNOSTI 
• Nezbytný pro krásná, pevná kopyta a kvalitní srst
• Znatelné zlepšení obranyschopnosti organismu.
• Podporuje zdravou a silnou kůži.
• U krav působí preventivně proti mastitidě (zánět mléčné 

žlázy)
• Může vylepšit kvalitu mléka

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
38 % sodík, 0,05 % vápník, 0,04 % hořčík 

SLOŽENÍ
chlorid sodný, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, směs 
vitamínů a minerálů,aroma, melasa 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1 KG: 
650 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603], 80 mg jod 
jako granulovaný jodid vápenatý (potahovaný, bezvodý) 
(3b203], 85 mg kobalt jako granulovaný uhličitan 
kobaltnatý (potahovaný) (3b304), 20 mg selen jako selenid 
sodný (EB), 1000 mg Vitamin E (3a700), 50.000µg biotin 
(VitaminH) (3aBB0) 

BALENÍ 3 KG



ANTI–INSECT
MINERÁLNÍ LIZ S PŘÍRODNÍMI  
LÁTKAMI, KTERÉ ODPUZUJÍ HMYZ
Speciálně vyvinuté minerální doplňkové krmivo pro koně, 
skot, ovce a kozy s patentovaným složením, které může 
pomoci odpuzovat dotěrný hmyz. Zvířata vstřebávají 
prostřednictvím lizu absolutně přírodní účinnou látku. Ta 
pomáhá přírodním způsobem odpuzovat ovády, mušky, 
mouchy, blechy a ostatní škodlivý hmyz. K tomu jsou 
zvířata zásobována optimálním mixem minerálních látek, 
stopových prvků a minerálů.

PŮSOBENÍ A PŘEDNOSTI
• Může pomoci odpuzovat obtížný a zdraví škodlivý hmyz 

jako mouchy, mušky, blechy a další
• Může podporovat krevní oběh a snižovat riziko trombóz
• Obsahuje látky, o kterých je známo, že posilují imunitní 

systém a tím slouží jako prevence onemocnění
• Pomáhá dosažení neutrálního pH žaludku 

a u přežvýkavců i předžaludků
• Optimální mix stopových prvků s antioxidační funkcí 

(železo, selen, zinek, mangan) a vitamínu E může působit 
proti poškození buněk. Navázání volných radikálů 
může působit preventivně proti mnoha závažným 
onemocněním včetně rakoviny.

• Pomáhá trávení a zlepšení metabolických funkcí

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
37 % sodík, 0,79 % vápník, 0,35 % hořčík 0,25 % fosfor 

SLOŽENÍ
chlorid sodný, uhličitan vápenatý, mix minerálů a vitamínů, 
fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, mix aromat 
a éterických olejů na česnekovém základu, melasa 

DOPLŇKOVÉ LÁTKY VÝŽIVOVÉ NA 1KG
930 mg železo jako uhličitan železnatý (Ell), 273 mg 
mangan jako oxid manganičitý (ES), 145 mg zinek jako 
oxid zinečnatý (3b603), 60 mg jod jako granulovaný jodid 
vápenatý (bezvodý, potahovaný) (3b203), 25 mg kobaIt 
als granulovaný uhličitan kobaltnatý (potahovaný) (3b304), 
7,5 mg selen jako selenit sodný (ES), 15.000 I.E. Vitamin 
A (3a672a), 2.500 I.E. Vitamin D3 (E671), 21,3 mg Vitamin E 
[3a700) 

BALENÍ 3 KG
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Ghoda s.r.o. 
Výhradní distributor  

minerálnich lizů S.I.N. Hellas pro 
Českou republiku a Slovensko

Husinecká 10, 130 00, Praha 
IČ: 02702789, DIČ: CZ02702789

E-mail: prodej@mineralnilizy.cz 
Telefon: +420 226 254 194
WWW.MINERALNILIZY.CZ

Prodejce

ENERGY LICKS
ENERGETICKÝ LIZ  
PRO KONĚ S MINERÁLY
Vitaminový liz s minerálními látkami a stopovými 
prvky obsahující melasu (sirup z cukrové řepy), 
rostlinné tuky, oleje a bílkoviny, které jsou 
významným dodavatelem energie stejně jako 
vítaným doplňkem stravy koní. Bohaté složení 
kromě jiného obsahuje vyvážený mix vitamínů, 
anorganicky i organicky vázaných minerálních 
látek. Proto je tento liz ideálním denním doplňkem 
stravy každého koně. Denní potřeba minerálních 
látek koně (600 kg) je pokryta cca. 300 gramy 
Energetického lizu a není tedy potřebné přidávat 
další minerální krmivo. 

PŮSOBENÍ A PŘEDNOSTI
• Podporuje plodnost a celkový zdravotní stav 

zvířete
• Pomáhá udržovat neutrální pH v trávicím traktu
• Pomáhá zdravému zažívání
• Podporuje zdraví kůže a kopyt
• Dodává extra porci energie pro vysoké výkony

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
hrubý protein 5 %, hrubý popel 21,5 %, rostlinný tuk 
5 %, vápník 0,5 %, fosfor 1,1 %, hořčík 0,5 %

SLOŽENÍ
uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, palmový 
olej, melasa

DOPLŇKOVÉ LÁTKY  
VÝŽIVOVÉ NA 1KG
3250 mg železo jako monohydrát 
síranu měďnatého (E1), 510 mg mangan 
jako oxid manganatý (E8), 80 mg zinek 
jako oxid zinečnatý, 55,55 mg jod 
(bezvodý jodid vápenatý) (3b202), 
13,12 mg kobalt jako monohydrát 
hydrox-uhličitanu kobaltnatého 
(3b303), 5,05 mg selen jako selenid 
sodný (E8), 14,15 měď jako síran 
měďnatý (E4), 150 000 i.e vitamín 
A (3a672a), 2500 i.e. Vitamín D3 
(E671), 60 mg vitamín E (3a700)

BALENÍ 3 KG

Minerální lizy S.I.N. Hellas jsou 
kvalitativní špičkou mezi krmnými 
lizy. 25 let zkušeností s výrobou 
spolu s ingrediencemi té nejvyšší 
kvality v základu ze zdravé 
středomořské soli zajišťují pro vaše 
zvíře vše potřebné – i něco navíc.

NECHEJTE SVÁ ZVÍŘATA 
ROZHODNOUT, KTEROU SŮL  
SI DAJÍ DNES!

Z kvalitní mořské soli
ze Středomoří

dejwy


dejwy



