Horse Vital Plus
Witaminy i minerały
Dodatek mineralno-witaminowy
Czy Twój koń naprawdę dostaje to, czego potrzebuje? Horse Vital Plus jest naszym
przepysznym, wysoce witaminizowanym suplementem mineralnym dla wszystkich
typów koni. Pomyśleliśmy nie tylko o koniach użytkowanych sportowo, ale i o
ogierach w hodowli czy o źrebnych lub karmiących klaczach, które tradycyjnie są
karmione tylko zbożem i sianem. Horse Vital Plus pokrywa wszystkie
zapotrzebowania Twojego konia od A - jak witamina A, do Z - jak cynk (Zn), a dzięki
składnikom najwyższej jakości wspomaga dodatkowo wszystkie procesy
metaboliczne, a przez to również system immunologiczny, gwarantując długotrwałą
witalność, sprawność i zdrowie.

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/dodatki-mineralne/107-61-horse-vitalplus.html#/31-dostepne_wielkosci_opakowan-3_kg
Dawkowanie: Źrebięta, kuce i małe konie: 25g/dzień.
Konie wyścigowe i sportowe: 75g/dzień.
Ogiery kryjące i ciężarne klacze: 100g/dzień, karmiące klacze: 150g/dzień.
Sklad: 27,0 % otręby pszenne, 15,4 % otręby owsiane, 12,0 % węglan wapnia, 10,0
% tlenek magnezu, 7,5 % mączka z lucerny, 7,2 % fosforan dwuwapniowy, 5,5 %
melasa z buraka cukrowego, 5,4 % chlorek sodu, 0,8 % olej z ostropestu plamistego,
0,8 % młóto słodowe, 0,5 % drożdże piwne
Analiza: 7,50 % wapń, 2,00 % fosfor, 5,00 % magnez, 2,00 % sód, 6,00 % skrobia,
4,20 % cukier
Dodatki zywieniowe w 1kg: 600.000,00 I.E. witamina A (3a672a) NA, 40.000,00 I.E.
witamina D3 (3a671) NA, 6.000,00 mg Witamina E (3a700) NA, 2.000,00 mg witamina
C (3a312) NA, 400,00 mg witamina B1 (3a821) NA, 400,00 mg witamina B2 (3a825i)
NA
, 400,00 mg witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA, 1.000,00 mcg
witamina B12 - cyjanokobalamina NA, 1.000,00 mg niacyna (3a314) NA, 800,00 mg
pantotenian wapnia NA, 13.000,00 mcg biotyna (3a880) NA, 150,00 mg kwas foliowy
(3a316) NA, 5.000,00 mg chlorek choliny (3a890) NA, 1.500,00 mg żelazo (3b103)
(siarczan żelazawy monohydrat) NA, 1.000,00 mg mangan (3b502) - tlenek
manganowy NA, 1.700,00 mg tlenek cynku (3b603) NA, 275,00 mg miedź (3b405)
(siarczan miedzi pięciowodny) NA, 5,00 mg selen (3b801) - selenian sodu NA, 15,00 mg
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives
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