
Profi Aminoral
Konzentrátumok

Hatóanyagkoncentrátum

Egy teljesítőképes és terhelhető izomzat az alapja a sikeres sportnak. Csak vérrel jól
ellátott izmokat lehet jól felépíteni, ezáltal a lovat erőhöz és kitartáshoz segíteni.
Profi Aminoral segít a kiváló minőségű esszenciális aminosavak mint a Lysin és
Metionin által egy egészséges laza izomzat kialakításában más energia hozzáadása
nélkül. Profi Aminoral által megkap mindent az izom rendszer, ami javuláshoz és
teljesítmény növekedéshez vezet a lónál. Ezért ajánlott versenylovaknál az
alkalmazása intenzív tréning időszakban is. A szerves és szervetlen vegyületek
kombinációjával az anyagcsere folyamatok is támogatva vannak. Mivel a jól működő
emésztőrendszer a elengedhetetlen része a jobb teljesítménynek. A kiváló minőségű
aminosavaknak köszönhetően szoptatós kancáknak is ajánlott, és
tenyészcsődöröknek segít a megfelelő spermaminőség elérésében.
Előnyök röviden:
- alacsony adagolás
- Lysin és Metionin aminosavakkal
- segíti az izomépítést
- szerves nyomelemekkel
- optimalizálja a ló lovagolhatóságát

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat:
20g/100ttkg/nap intenzív edzési időszakban ez emelhető 40g/ 100ttkg/nap-ra. Egy
mérőkanál kb.70g

összetétel: 89,9 % Szójabab( expandált/ növelt), 7,10 % Gyümölcs(alma)törköly
száritva, 0,40 % magnézium-oxid

preceacal digestible protein (pcvRp): 240,2 g/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 13,2 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 32,20 % nyers-fehérje, 16,90 % Nyers-
zsiradék, 6,50 % nyers-rost, 5,90 % nyers-hamu, 0,50 % kálcium, 0,60 % foszfor,
0,25 % magnézium, 2,00 % lizin, 1,00 % metionin, 4,50 % keményítő, 7,70 % cukor

adalékanyagok/ kg: 24.000 I.E. A vitamin NA, 2.400 I.E. D3 vitamin NA, 500,00 mg E
vitamin NA, 96,00 mg C vitamin NA, 4,80 mg B1 vitamin NA, 6,40 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 3,20 mg B6 vitamin NA, 48,00 mg Nikotin sav NA, 32,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 960,00 mcg Biotin NA, 4,80 mg Folsav NA, 160,00 mg cholinclorid NA,
20,00 mg Vas NA, 60,00 mg Mangán NA, 150,00 mg Mangán NA, 100,00 mg Cink NA,
220,00 mg glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA, 16,00 mg Réz NA, 90,00 mg Réz
(3b406) Réz (II)-aminosav-kelát, hidrát NA, 0,36 mg Szelén (3b801) NA, 0,80 mg Jód NA,
5.540,00 mg dl-metionin, - val. tiszta 3c301 NA, 1.430,00 mg l-lizin mono-hidroklorid-
val. tisztán (3c322) NA, 7.688,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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