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2kg
Způsob použití:

Minerální krmivo je určené pro koně v zájmovém chovu v nižší a střední zátěži. Vitamínovým a minerálním složením
pokrývá biologickou potřebu koně a zároveň je obohaceno esenciálními aminokyselinami a organicky vázanými
prvky, potřebnými pro správnou funkci organismu v požadované zátěži. Minerální krmivo obsahuje l-karnitin, který je
důležitou součástí jak srdeční, tak kosterní svaloviny, pomáhá štěpení tuků a stává se tak nezanedbatelným nosičem
energie. Doplněk kvasinek formou YEA SACC zlepšuje trávení vlákniny, čímž i minerální látky z krmiva jsou lépe
využívány.

Doporučené dávkování:
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Doporučené dávkování:

denně 80-100g / kus, nebo denně 15-20g / 100kg živé váhy
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Složení - minerální krmivo obsahuje v kg:
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Vápník (10%), Fosfor (7%), Sodík (6%), Hořčík (2%), L-Lysin HCL, technicky cistý (jako Lysin) (40g), D,L-Methionin (jako Methionin) (10g), LThreonin, technicky cistý (jako Threonin) (5g), Uhlicitan železnatý, FeCO3 (jako Fe) (10000mg), Síran mednatý, pentahydrát, CuSO4.5H2O
(jako Cu (1000mg, Oxid manganatý, MnO (jako Mn) (4000mg), Chelát manganu a aminokyselin n-hydrát (Mn(x)1-3.n H2O) (1000mg),
Oxid zinecnatý, ZnO (jako Zn) (4000mg), Chelát zinku aminokyselin n-hydrát (Zn(x)1-3.n H2O) (1000mg), Jodicnan vápenatý, bezvodý,
Ca(IO3)2 (jako I) (40mg), Selenicitan sodný, Na2SeO3 (jako Se) (10mg), Octan kobaltnatý, Co(CH3COO)2 (jako Co) (30mg), Vitamin A
(1000000 m.j.), Vitamin D3(100000 m.j.), Vitamin E (jako alfatokoferol) (7200mg), Vitamin B1 (400mg), Vitamin B2 (400mg), Vitamin B6
(150mg), Vitamin B12 (2mg), Vitamin K3 (300mg), Vitamin C (4000mg), Biotin (40mg), Niacinamid (500mg), Pantothenan vápenatý
(200mg), Kyselina listová (200mg), Cholinchlorid (30000mg) L-karnitin (100mg), Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 E1704
(10x109CFU)
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