
Derma Vital Cubes
Speciális takarmányok

Speciális takarmány

A helytelen táplálkozásból adódó hiányosságok gyakran a bőrön látszanak meg-
ugyanúgy a szőrproblémák is. "A lovam szőre fakó, a bőre hámlik, a szőrváltás
nehéz, ekcémásnak látszik"-ezek a mondatok egy olyan lótulajdonostól származnak,
akinek a lova hiányt szenved fontos tápanyagokban. De akár más bőr- és
szőrproblémák elkerülésére is hasznos lehet egyes tápanyagok bevitelének
növelése( mint például cink, szelén, esszenciális aminosavak, B-vitamin). Akár már
egy kiegyensúlyozatlan ásványi anyag-, vitamin- és nyomelem ellátás is vezethet
problémákhoz. Így például egy elégséges kalcium /foszfor-tartalom magasabbra
emelése a bőrproblémák csökkenéséhez vezethet. Egyes északi lófajták, mint
például a frízek, izlandiak stb., bőrelváltozással reagálnak a nagyobb mennyiségű
szénhidrátra, ami kifejezetten zabbal való tápláláskor van jelen. Erre nyújt megoldást
a Derma Vital Cubes zabmentes összetevők nélkülözésével való előállítása.
Speciálisan a bőr védőfunkcióinak támogatására kifejlesztett termék cink keláttal,
rézzel és biotinnal. A takarmány egyenlővé teszi az allergiás érzékeny lovak
különleges igényeit kiváló minőségű tápanyagokkal annak érdekében, hogy
megakadályozzák az etetéshez kapcsolódó hiányosságokat. Főleg érzékeny vagy
sérült bőrű lovak esetében fontosak a biológiailag könnyen emészthető tápanyagok,
valamint magasabb mennyiségű vitamin és ásványi anyag. Emellett a Derma Vital
Cubes egy különleges gyógynövény keverék, amely segít a bőrproblémák
megszűntetésében; mint például száraz bőr, korpásodás, viszketés,valamint részt
vesz a bőr és szőr általános állapotának javításában. Ezek a gyógynövények
stimulálják és szabályozzák a bőr és a szőr anyagcseréjét. Mivel a bőrbetegségek
gyakran összekapcsolódnak az emésztési zavarokkal, a Derma Vital Cubes formulát
úgy alakították ki, hogy ne csak a bőrt, hanem a bél egészségét is aktívan
támogassa. Mivel magasabb a nyersrost-tartalom, az emésztési folyamatok
optimalizálódnak, valamint az emésztési zavarok is megszűnnek. A kombinált
tápanyagoknak, illetve létfontosságú anyagoknak köszönhetően a Derma Vital Cubes
pozitív hatással van az immunrendszerre és elősegíti az anyagcsere megfelelő
működését.
Előnyök röviden:
- szervesen kötött cinkkel
- zabmentes
- megakadályozhatja az etetésből adódó tápanyaghiányt
- cukor csökkentett
- minden bőrproblémához megfelelő

takarmányozási javaslat: 

Takarmányozási javaslat: Pónik és lovak könnyű és közepes terhelése mellett: kb
200-400g/100ttkg/nap. Alacsonyabb adagolás esetén más ásványi takarmányt is
szükséges adagolni.

összetétel: 28,9 % Buzakorpa, 20,6 % Gyümölcs(alma)törköly száritva, 20,5 %
Lucerna zöldliszt, 11,3 % Árpa, 8,1 % Kukorica, 6,0 % cukorrépamelasz, 2,3 %
kalcium-karbonát, 0,9 % hőkezelt szójadara, 0,1 % zsálya, 0,1 % koriander, 0,1 %
mogyorólevél, 0,1 % majrána, 0,1 % kamilla, 0,1 % csalánlevél, 0,1 % borsikafű
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g/kg emészthető fehérje: 78,2 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 9,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 11,40 % nyers-fehérje, 2,70 % Nyers-
zsiradék, 14,00 % nyers-rost, 9,50 % nyers-hamu, 1,60 % kálcium, 0,50 % foszfor,
0,40 % nátrium, 0,22 % magnézium, 14,80 % keményítő, 8,90 % cukor

adalékanyagok/ kg: 12.500 I.E. A vitamin NA, 1.250 I.E. D3 vitamin NA, 160,00 mg E
vitamin NA, 38,00 mg C vitamin NA, 2,00 mg B1 vitamin NA, 2,50 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 1,00 mg B6 vitamin NA, 19,00 mg Nikotin sav NA, 13,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 375,00 mcg Biotin NA, 1,90 mg Folsav NA, 63,00 mg cholinclorid NA,
45,00 mg Vas NA, 140,00 mg Mangán NA, 35,00 mg Réz NA, 0,80 mg Szelén (3b801) NA,
1,70 mg Jód NA, 390,00 mg glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA, 600,00 mg Cink NA,
1.465 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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