
Minerální kostky pro koně
Minerální krmiva

Minerální krmivo

Prostřednictvím Mineral Bricks dostane váš kůň všechny vitaminy, minerály a
stopové prvky, které potřebuje pro zdraví, růst a výkon - ve formě velkých kostek s
mimořádně snadným dávkováním. Vejdou se do každé kapsy, takže máte pamlsek a
minerální doplněk v jednom produktu: hodnotné doplnění denní dávky, jaké si přeje
kůň i jezdec! V letních měsících jsou minerální kostky k dispozici také s česnekem!

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: Střední kůň a pony: 50 g/den (4 -
5 ks), velký kůň 100 g/den (8 - 10 ks).

Složení: 33,0 % pšeničné otruby, 12,0 % uhličitan vápenatý, 10,6 % kukuřice, 10,5
% oxid hořečnatý, 10,0 % ovesné otruby, 8,5 % dikalcium fosfát, 7,0 % řepná
melasa, 5,4 % chlorid sodný

Analytické složky: 6,50 % Vápník, 2,00 % Fosfor, 2,00 % Sodík, 5,50 % Hořčík,
12,50 % Škrob, 5,10 % Cukr

Doplňkové látky na kg: 200.000 I.E. vitamin A (3a672a) NA, 20.000 I.E. vitamin D3
(3a671) NA, 2.000,00 mg vitamin E (3a700) NA, 500,00 mg vitamin C (3a312) NA,
100,00 mg vitamin B1 (3a821) NA, 100,00 mg vitamin B2 (3a825i) NA, 100,00 mg
vitamin B6 jako pyridoxin hydrochlorid (3a831) NA, 500,00 mg kyselina nikotinová
(3a314) NA, 250,00 mg kyselina D-pantothenová (3a841) NA, 5.000,00 mcg biotin
(3a880) NA, 20,00 mg kyselina listová (3a316) NA, 850,00 mg mangan jako oxid
manganatý (3b502) NA, 2.470,00 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA, 345,00 mg
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA, 8,00 mg selen jako seleničitan
sodný (3b801) NA, 15,00 mg jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA,
1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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