
Mineral Bricks Fokhagyma
Ásványi kiegészítők

Ásványianyag kiegészítés lovaknak és póniknak

A fokhagymás Mineral Bricks azokat a tápanyagokat tartalmazza, amelyben a
szervezet hiányt szenvedhet. A fokhagyma nemcsak a rovarok elrettentő hatásáról
ismert, hanem az egész szervezet újjáélesztése és a védelmi erők megerősödése is
neki tulajdonítható. Napi használat mellett, szabályozza az anyagcserét és megnöveli
a szervezet védelmét. A fokhagymás Mineral Bricks tartalmaz minden fontos ásványi
anyagot, nyomelemet és vitamint, amelyek elengedhetetlenek lovának megfelelő
teljesítőképességéhez. A termék, formája miatt tökéletesen belepasszol egy
nadrágzsebbe, ahonnan könnyedén elővehető. Így a jutalmazás és a kimagasló
gondoskodás mindig kéznél van. A fokhagymás Mnieral Bricks-el különösen
legeltetési időszakban, megadhatja lovának mindazt, amire szüksége van.

takarmányozási javaslat: könnyű lovaknak és póniknak: 50g naponta (kb. 4-5
kocka), nehéz lovaknak 100 g naponta (kb. 8-10 kocka)

összetétel: 33,0 % Buzakorpa, 12,0 % kalcium-karbonát, 10,4 % Kukorica, 10,0 %
Zabkorpa, 8,0 % dikalcium-foszfát, 7,5 % magnézium-oxid, 7,0 % cukorrépamelasz,
5,4 % hőkezelt szójadara, 4,0 % Fokhagyma

analitikus összetevők és tartalmak: 6,80 % kálcium, 2,00 % foszfor, 4,00 %
magnézium, 2,20 % nátrium, 5,40 % keményítő, 4,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 200.000 I.E. A vitamin NA, 20.000 I.E. D3 vitamin NA, 2.000,00
mg E vitamin NA, 500,00 mg C vitamin NA, 100,00 mg B1 vitamin NA, 100,00 mg B2
vitamin (3a825i) NA, 100,00 mg B6 vitamin NA, 500,00 mg Nikotin sav NA, 250,00 mg
Kálcium-panthotenat NA, 5.000,00 mcg Biotin NA, 20,00 mg Folsav NA, 850,00 mg
Mangán NA, 2.470,00 mg Cink NA, 345,00 mg Réz NA, 8,00 mg Szelén (3b801) NA, 15,00
mg Jód NA, 1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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