
                                                

                                                                                        

 

Prekės 
pavadinimas 

Aprašymas Kaina 
be 
PVM 

PVM 
suma 

Kaina 
su 
PVM 

Mineralinis 
papildas elniams 
Premin Red Fallow 
deer 25kg 

 

Ypatingai birus papildas elniams,danieliams. 
Sudėtyje yra makroelementų kalcio,fosfaro, 
natrio,magnio,mangano,cinko,seleno,jodo, 
kobalto, vitaminų A,D3,E.Praturtintas gyvųjų 
mielių kultūromis, kurios padeda normaliai 
funkcijonuoti ir stabilizuotis mikroflorai žarnyne 
,to pasekoje naudingi elementai maiste geriau 
įsisavinami.Įdėti 4% į elnių maistą.(pašarą) 

27,90 5,86 33,76 

Mineralinis 
papildas Premin 
Roe Deer, 25kg 

 

Ypatingai birus papildas skirtas stirnoms. 
Sudėtyje yra makroelementų kalcio,fosfaro, 
natrio,magnio,mangano,cinko,seleno,jodo,koba
lto, vitaminų A,D3,E ir C.Vitaminas  C labai 
svarbus dėl teisingos ir kokybiškos  kaulų 
vystymosi sistemos ir  kolageno gamybos , kuris 
nesigamina gyvūnų organizme. 
Papildyti  4% į stirnų pašarą. 

25.00 5,25 30.25 

 
Mineralinis 
papildas Premin 
Mouflon 25kg 

 

Ypatingai birus papildas skirtas muflonams 

ir kitiems raguotiems. Sudėtyje yra 

makroelementų kalcio, fosfaro, natrio, 

magnio, mangano, cinko, seleno, jodo, 

kobalto, vitaminų A, D3, E. Praturtintas 

gyvųjų mielių kultūromis, kurios padeda 

normaliai funkcijonuoti ir stabilizuotis 

mikroflorai žarnyne, to pasekoje naudingi 

elementai maiste geriau įsisavinami. 

Papildomai praturtintas biotinu ir organiniu 

cinku. Įdėti 4% į muflonų pašarą. 

26,00 5,46 31,46 

Mineralinis 
papildas Premin 
Free-Choice 
Minerals, 25kg 

 

Birus mineralinis papildas skirtas  žvėrims. 

Tai druskos papildymas įvairiose šeryklose. 

Žvėrims druska turi būti pasiekiama ištisus 

metus. Sudėtyje yra makroelementų kalcio, 

fosfaro, natrio, magnio, mangano, cinko, 

seleno, jodo, kobalto, vitaminų A,D3,E . Tik 

pakankamas kiekis mineralų gali užtikrinti 

genetinį ir trofejinį potencialą. 

19,69 4,14 23,83 

 



 

 

 

Prekės 
pavadinimas 

Aprašymas Kaina 
be 
PVM 

PVM 
suma 

Kaina 
su 
PVM 

Mineralinis 
pašaras  
Premin Mineral 
Pallet Antler,20kg. 

 

Mineralinis  pašaras  Premin Mineral Pallet 

Antler -  tai granuliuotas baltymų 

koncentratas,kuriuo gali būti papildytas 

pašaras 10-30% porcijai. Premin Mineral 

Pallet Antler  praturtintas 

proteinais,makroelementais ir 

mikroelementais. 

 

18,00 3,78 21,78 

Mineralinis 
pašaras  
Premin Mix 
Antler,15kg. 

 

Mineralinis  pašaras  Premin Mix Antler - tai 

granuliuotas baltymų koncentratas,kuriuo 

gali būti papildytas pašaras 10-30% porcijai. 

Premin Mix Antler  praturtintas 

proteinais,makroelementais ir 

mikroelementais. 

 

15,30 3,21 18,51 

Mineralinis 
pašaras Premin 
Mix Mouflon,25kg 

 

Mineralinis  pašaras  Premin Mix Mouflon - 

tai granuliuotas baltymų koncentratas 

muflonams, kuriuo gali būti papildytas 

pašaras  iki 50% porcijos. 

Premin Mix Mouflon  praturtintas 

proteinais,makroelementais ir 

mikroelementais. 

 

18,50 3,88 22,38 

Mineralinis 
pašaras Premin 
Mix Breed, 15 kg 

 
 

Mineralinis  pašaras  Premin Mix Breed - tai 

universalus , granuliuotas pašaras, kuris 

naudojamas virškinimo pagerinimui nuo 

rudens iki pavasario. Mineralinį pašarą 

galima naudoti ištisus metus fermose. 

Produkto sudėtyje yra aukštos 

kokybės  komponentai, tokie kaip proteinai, 

energetiniai komponentai,  makroelementų 

kalcio, fosfaro, natrio, magnio, mangano, 

cinko, seleno, jodo, kobalto, vitaminų A, 

D3, E 

7,30 1,53 8,83 



Mineralinis 
pašaras Premin 
Mix Protein, 25kg 

 

Mineralinis pašaras Premin Mix Protein - tai 

granuliuotas mišinys su padidintu kiekiu 

proteino.Rekomenduotinas 

veršiukų  nėštumo ir maitinimo metu. 

Pašaras gali būti naudojamas visus metus. 

 

13,79 2,90 16,69 

Mineralinis 
pašaras Premin 
Mix Amino 
Plus,25kg 

 
 

Mineralinis pašaras Premin Mix Amino 

Plus-tai granuliuotas mišinys su padidintu 

kiekiu proteino. 

20,40 4,28 24,68 

 

Paryškintos pozicijos yra sandėlyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


