
Golden Mineral
Witaminy i minerały

Dodatek mineralno-witaminowy

Minerały mają kluczowe znaczenie dla budowy i utrzymania wytrzymałych kości,
ścięgien, więzadeł i mięśni. Witaminy mają bardzo ważną rolę do odegrania w wielu
metabolicznych procesach, chronią organizm od działania wolnych rodników i
wzmacniają obronę immunologiczną. Mikroelementy wspierają produkcję chrząstki,
skóry oraz rogu kopytowego i aktywnie wspomagają wiele metabolicznych procesów.
Wszystkie te składniki pokarmowe są połączone w Golden Mineral, który całkowicie
zaspokaja wszystkie żywieniowe potrzeby twojego konia. Specjalne zioła pomagają
podnieść dostępność składników odżywczych. Zatem Golden Mineral jest idealnym
kompletnym suplementem dla twojego konia.

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/dodatki-mineralne/172-golden-mineral-
dodatek-mineralno-witaminowy-8-kg.html

Dawkowanie: 

Dawkowanie:
Źrebięta,kuce i małe konie: 50 g / dzień, klacze.
Konie sportowe i wyścigowe: 150 g / dzień.
Klacze źrebne i karmiące, ogiery: 200 g / dzień

Sklad: 24,5 % otręby pszenne, 17,5 % otręby owsiane, 13,0 % tlenek magnezu, 9,8
% węglan wapnia, 9,0 % mączka z lucerny, 7,2 % fosforan dwuwapniowy, 6,0 %
melasa z buraka cukrowego, 5,4 % chlorek sodu, 0,8 % olej z ostropestu plamistego,
0,8 % cząber ogrodowy, 0,5 % liść pokrzywy, 0,3 % kolendra, 0,3 % liść orzecha, 0,3
% majeranek, 0,3 % rumianek, 0,3 % szałwia

Analiza: 6,00 % wapń, 2,00 % fosfor, 2,00 % sód, 6,00 % magnez, 5,90 % skrobia,
4,40 % cukier

Dodatki zywieniowe w 1kg: 300.000,00 I.E. witamina A (3a672a) NA, 20.000,00 I.E.
witamina D3 (3a671) NA, 3.000,00 mg Witamina E (3a700) NA, 1.000,00 mg witamina
C (3a312) NA, 200,00 mg witamina B1 (3a821) NA, 200,00 mg witamina B2 (3a825i) 
NA, 200,00 mg witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA, 500,00 mg
niacyna (3a314) NA, 400,00 mg pantotenian wapnia NA, 6.500,00 mcg biotyna (3a880)
NA, 75,00 mg kwas foliowy (3a316) NA, 2.500,00 mg chlorek choliny (3a890) NA,
750,00 mg żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA, 500,00 mg mangan
(3b502) - tlenek manganowy NA, 850,00 mg tlenek cynku (3b603) NA, 135,00 mg
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA, 2,50 mg selen (3b801) - selenian
sodu NA, 7,50 mg bezwodny jodan wapnia (3b202) NA, 1.832,00 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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