
Golden Mineral
Ásványi kiegészítők

Vitamin és ásványianyag koncentrátum.

A szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket a szokásos alap
takarmány nem minidig fedezi. Ezért ezeket pótolni kell. Az ásványi anyagoknak
fontos szerepe van csontok, inak, ízületek, és izmok terhelhetővé tételének illetve
megtartásának. A vitaminoknak fontos szerepe van az anyagcsere forgalomban,
védik a szervezetet a szabad gyököktől, és erősíti az immunvédelmet. A nyomelemek
támogatják a porc, bőr és szaruképződést és támogatják az anyagcsere
folyamatokat.Minden tápanyag a Golden Mineral-ban a lovak teljes ellátásra szolgál.
A különleges gyógynövények elősegítik a tápanyagok jobb felhasználhatóságát. Így
látja el lovát a Golden Mineral kompletten.

takarmányozási javaslat: 

Takarmányozási javaslat: Csikók, kis testü lovak és pónik: 70g naponta
Hátas és versenylovak: 150g naponta,
Fedezőmének, tenyész és szoptató kancák: 100-200g naponta
(1 mérőpohár = kb. 100g)

összetétel: 24,5 % Buzakorpa, 17,5 % Zabkorpa, 13,0 % magnézium-oxid, 9,8 %
kalcium-karbonát, 9,0 % Lucerna zöldliszt, 7,2 % dikalcium-foszfát, 6,0 %
cukorrépamelasz, 5,4 % hőkezelt szójadara, 0,8 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 0,8 %
borsikafű, 0,5 % csalánlevél, 0,3 % koriander, 0,3 % mogyorólevél, 0,3 % majrána,
0,3 % kamilla, 0,3 % zsálya

analitikus összetevők és tartalmak: 6,00 % kálcium, 2,00 % foszfor, 2,00 %
nátrium, 6,00 % magnézium, 5,90 % keményítő, 4,40 % cukor

adalékanyagok/ kg: 300.000,00 I.E. A vitamin NA, 20.000,00 I.E. D3 vitamin NA,
3.000,00 mg E vitamin NA, 1.000,00 mg C vitamin NA, 200,00 mg B1 vitamin NA,
200,00 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 200,00 mg B6 vitamin NA, 500,00 mg Nikotin sav 
NA, 400,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 6.500,00 mcg Biotin NA, 75,00 mg Folsav NA,
2.500,00 mg cholinclorid NA, 750,00 mg Vas NA, 500,00 mg Mangán NA, 850,00 mg
Cink NA, 135,00 mg Réz NA, 2,50 mg Szelén (3b801) NA, 7,50 mg Jód NA, 1.832,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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