
Horse Vital Plus
Minerální krmiva

Minerálně vitaminový doplněk

Dostává váš kůň skutečně to, co potřebuje? Horse Vital Plus je chutné, vysoce
vitaminizované minerální krmivo pro všechny typy koní. Nemyslíme pouze na
sportovní koně, ale také na plemenné hřebce, březí a laktující klisny, jenž jsou
zpravidla tradičně krmeni senem a obilovinami. Horse Vital Plus pokrývá denní
potřeby vašeho koně od A (vitamin A) do Z (zinek).

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: hříbě, malý kůň a pony: 25 g/den.
Velký kůň: 75 g/den. Březí klisny a hřebci v připouštěcí sezóně: 100 g/den. Laktující
klisny: 150 g/den.
(1 odměrka = 100 g)

Složení: 27,0 % pšeničné otruby, 15,4 % ovesné otruby, 12,0 % uhličitan vápenatý,
10,0 % oxid hořečnatý, 7,5 % vojtěšková moučka, 7,2 % dikalcium fosfát, 5,5 %
řepná melasa, 5,4 % chlorid sodný, 0,8 % pivovarské mláto sušené, 0,8 % olej z
ostropestřce mariánského, 0,5 % pivovarské kvasnice

Analytické složky: 7,50 % Vápník, 2,00 % Fosfor, 5,00 % Hořčík, 2,00 % Sodík, 6,00
% Škrob, 4,20 % Cukr

Doplňkové látky na kg: 600.000,00 I.E. vitamin A (3a672a) NA, 40.000,00 I.E.
vitamin D3 (3a671) NA, 6.000,00 mg vitamin E (3a700) NA, 2.000,00 mg vitamin C
(3a312) NA, 400,00 mg vitamin B1 (3a821) NA, 400,00 mg vitamin B2 (3a825i) NA,
400,00 mg vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA, 1.000,00 mg kyselina
nikotinová (3a314) NA, 800,00 mg kyselina D-pantothenová (3a841) NA, 13.000,00
mcg biotin (3a880) NA, 150,00 mg kyselina listová (3a316) NA, 5.000,00 mg cholin
chlorid (3a890) NA, 1.500,00 mg železo jako síran železnatý monohydrát (3b103) NA,
1.000,00 mg mangan jako oxid manganatý (3b502) NA, 1.700,00 mg zinek jako oxid
zinečnatý (3b603) NA, 275,00 mg měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA,
5,00 mg selen jako seleničitan sodný (3b801) NA, 15,00 mg jód jako jodičnan
vápenatý, bezvodý (3b202) NA, 1.832,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

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