
Mineral Bricks
Witaminy i minerały

Dodatek mineralno-witaminowy

Mineral Bricks dostarczają Twojemu koniowi wszystkich witamin, minerałów i
mikroelementów, których potrzebuje dla zdrowia, wzrostu i utrzymania formy. Dzięki
ich praktycznemu kształtowi i wielkości Mineral Bricks pasują do każdej kieszeni, a
podanie ich we właściwej ilości jest niesamowicie łatwe: to zatem świetna nagroda i
zbilansowany dodatek w jednym produkcie! Z Mineral Bricks konie otrzymują
wszystkie wartości odżywcze, których potrzebują - zwłaszcza podczas sezonu
pastwiskowego oraz w przypadku koni trzymanych przez cały rok w systemie
wolnowybiegowym. Skarmiane codziennie aktywują metabolizm i stymulują układ
immunologiczny, a składniki odżywcze w nich zawarte uzupełniają wszystkie możliwe
niedobory i regulują liczne funkcje w organizmie.
W lecie Mineral Bricks są też dostępne z czosnkiem.

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/dodatki-mineralne/178-mineral-bricks-
kompleks-witamin-i-mineralow-w-formie-nagrody-4-kg.html

Dawkowanie: Konie ras lekkich i kuce: 50 g/dzień (ok. 4 - 5 cukierków).
Konie ras ciężkich: 100 g/dzień (ok. 8 - 10 cukierków).

Sklad: 33,0 % otręby pszenne, 12,0 % węglan wapnia, 10,6 % kukurydza, 10,5 %
tlenek magnezu, 10,0 % otręby owsiane, 8,5 % fosforan dwuwapniowy, 7,0 % melasa
z buraka cukrowego, 5,4 % chlorek sodu

Analiza: 6,50 % wapń, 2,00 % fosfor, 2,00 % sód, 5,50 % magnez, 12,50 % skrobia,
5,10 % cukier

Dodatki zywieniowe w 1kg: 200.000 I.E. witamina A (3a672a) NA, 20.000 I.E.
witamina D3 (3a671) NA, 2.000,00 mg Witamina E (3a700) NA, 500,00 mg witamina C
(3a312) NA, 100,00 mg witamina B1 (3a821) NA, 100,00 mg witamina B2 (3a825i) NA,
100,00 mg witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA, 500,00 mg niacyna
(3a314) NA, 250,00 mg pantotenian wapnia NA, 5.000,00 mcg biotyna (3a880) NA,
20,00 mg kwas foliowy (3a316) NA, 850,00 mg mangan (3b502) - tlenek manganowy 
NA, 2.470,00 mg tlenek cynku (3b603) NA, 345,00 mg miedź (3b405) (siarczan miedzi
pięciowodny) NA, 8,00 mg selen (3b801) - selenian sodu NA, 15,00 mg bezwodny jodan
wapnia (3b202) NA, 1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info

www.eggersmann-shop.de

https://www.eggersmann-shop.de
http://www.tcpdf.org
https://www.facebook.com/Eggersmann
https://www.instagram.com/eggersmann.pferdefutter/
https://www.pinterest.de/heinricheggersmannfuttermittel/

