
Horse Vital Plus
Ásványi kiegészítők

Vitaminban gazdag, ásványi koncentrátum.

Tényleg mindent megkap a lova, amire szüksége van?
A „Horse Vital Plus” egy ízletes, magas vitamintartalmú ásványi takarmány
mindenfajta ló számára. Nem csak a sportlovakra gondolunk, hanem fedezőménekre,
vemhes és szoptató kancákra, csikókra, akiket túlnyomórészt a hagyományos
gabona és szálastakarmánnyal takarmányoznak.
A „Horse Vital Plus” az -A- vitamintól kezdve a Cinking mindent tartalmaz, amire
lovának szüksége lehet, hogy egészséges és teljesítőképes maradjon. A minőségi
összetevők támogatják a fontos anyagcsere folyamatokat és támogatják az
immunvédelmet egy hosszú tartós egészségért.

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat:
Csikók, kis testü lovak és pónik: 25g naponta
Hátaslovak és versenylovak: 75 g naponta
Fedezőmének és vemhes kancák: 100 g naponta
Szoptatós kancák: 150g naponta
(1 mérőpohár = kb 100 g)

összetétel: 27,0 % Buzakorpa, 15,4 % Zabkorpa, 12,0 % kalcium-karbonát, 10,0 %
magnézium-oxid, 7,5 % Lucerna zöldliszt, 7,2 % dikalcium-foszfát, 5,5 %
cukorrépamelasz, 5,4 % hőkezelt szójadara, 0,8 % sörtörköly (szárítva), 0,8 %
Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 0,5 % sörélesztő

analitikus összetevők és tartalmak: 7,50 % kálcium, 2,00 % foszfor, 5,00 %
magnézium, 2,00 % nátrium, 6,00 % keményítő, 4,20 % cukor

adalékanyagok/ kg: 600.000,00 I.E. A vitamin NA, 40.000,00 I.E. D3 vitamin NA,
6.000,00 mg E vitamin NA, 2.000,00 mg C vitamin NA, 400,00 mg B1 vitamin NA,
400,00 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 400,00 mg B6 vitamin NA, 1.000,00 mg Nikotin sav
NA, 800,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 13.000,00 mcg Biotin NA, 150,00 mg Folsav NA,
5.000,00 mg cholinclorid NA, 1.500,00 mg Vas NA, 1.000,00 mg Mangán NA, 1.700,00
mg Cink NA, 275,00 mg Réz NA, 5,00 mg Szelén (3b801) NA, 15,00 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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