
Derma Vital Cubes
Speciální krmiva

Speciální krmivo pro koně s kožními problémy

Kožní problémy a problémy se srstí jsou často spojeny s nesprávnou výživou. „Můj
kůň má matnou srst, kůže je šupinatá, srst se obměňuje velmi těžko nebo má sklon k
ekzému“, to jsou nejčastější slova majitelů, jejichž koně trpí pravděpodobně
nedostatkem některých důležitých živin (jako je např. zinek, selen, esenciální
aminokyseliny, vitaminy skupiny B). Jejich cílené doplnění pak může napomoct k
rychlé a správné regeneraci pokožky.
Nerovnováha v zásobování minerály, vitaminy a stopovými prvky vede také k
problémům s kůží a srstí. Při nevhodném poměru vápníku / fosforu – kdy příliš vysoký
obsah vápníku, stejně jako příliš vysoký obsah fosforu, snižuje využití důležitých
stopových prvků (např. zinek) a vyvolává tak kožní problémy.
V důsledku vysokého množství sacharidů v krmivu, které je typické pro oves, mohou
trpět kožními změnami zejména severská plemena koní, jako jsou islandští pony, irští
tinkeři nebo fríští koně. Derma Vital Cubes dokáže v krmné dávce plnohodnotně
nahradit oves a účinně podpořit obranyschopnost kůže pomocí organicky vázaného
zinku v chelátové formě. Ve stejné chelátové formě je obsažena i měď, biotin a selen.
Krmivo je upraveno podle potřeb koní, kteří mají sklony ke kožním alergiím, protože
obzvlášť koně s citlivou nebo poškozenou kůží potřebují organické a tím biologicky
lehce dostupné živiny. Speciální bylinná směs obsažená v Derma Vital Cubes má za
úkol urychlit hojení a regeneraci kožních změn. Vysoký podíl vlákniny a jablečných
výlisků optimalizuje střevní mikroflóru. Ideální kombinace živin a důležitých prvků má
celkově pozitivní účinek na imunitní systém a podporu metabolismu.

Výhody na první pohled:
- organicky vázaný zinek
- bez ovsa
- odstraní příznaky vzniklé špatnou výživou
- nižší obsah škrobu a cukru
- hodí se na všechny typy kožních problémů

Doporučené dávkování: 

Doporučené dávkování: Koně a pony v lehké zátěži: 200 g na 100 kg živé váhy / den,
ve střední zátěži 400 g na 100 kg živé váhy / den. Při nižším dávkování
doporučujeme přidávat minerální doplněk.

Složení: 28,9 % pšeničné otruby, 20,6 % ovocné (jablečné) výlisky sušené, 20,5 %
vojtěšková moučka, 11,3 % ječmen, 8,1 % kukuřice, 6,0 % řepná melasa, 2,3 %
uhličitan vápenatý, 0,9 % chlorid sodný, 0,1 % šalvěj, 0,1 % koriandr, 0,1 % listy
lísky, 0,1 % majoránka, 0,1 % heřmánek, 0,1 % listy kopřivy, 0,1 % saturejka

Stravitelné bílkoviny (vRp): 78,2 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg
Stravitelná energie (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg

Analytické složky: 11,40 % Hrubý protein, 2,70 % Hrubé oleje a tuky, 14,00 %
Hrubá vláknina, 9,50 % Hrubý popel, 1,60 % Vápník, 0,50 % Fosfor, 0,40 % Sodík,
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0,22 % Hořčík, 14,80 % Škrob, 8,90 % Cukr

Doplňkové látky na kg: 12.500 I.E. vitamin A (3a672a) NA, 1.250 I.E. vitamin D3
(3a671) NA, 160,00 mg vitamin E (3a700) NA, 38,00 mg vitamin C (3a312) NA, 2,00 mg
vitamin B1 (3a821) NA, 2,50 mg vitamin B2 (3a825i) NA, 1,00 mg vitamin B6 jako
pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA, 19,00 mg kyselina nikotinová (3a314) NA, 13,00
mg kyselina D-pantothenová (3a841) NA, 375,00 mcg biotin (3a880) NA, 1,90 mg
kyselina listová (3a316) NA, 63,00 mg cholin chlorid (3a890) NA, 45,00 mg železo jako
síran železnatý monohydrát (3b103) NA, 140,00 mg mangan jako oxid manganatý
(3b502) NA, 35,00 mg měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA, 0,80 mg selen
jako seleničitan sodný (3b801) NA, 1,70 mg jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý
(3b202) NA, 390,00 mg chelátová forma zinku, hydrát (v pevné formě) (3b607) NA,
600,00 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA, 1.465 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zoological additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensorischer Zusatzstoffe
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