
Kräutermineral getreidefrei
gabonamentes
Ásványi kiegészítők

Ásványianyag kiegészítés lovaknak és póniknak

A Kräutermineral getreidefrei gazdag fontos ásványi anyagokban, vitaminokban és
nyomelemekben a napi etetésnél még alacsony dózisban is kiegészíti a takarmány
hiányosságait. Az alacsony keményítő és a cukortartalom megkönnyíti az
anyagcserét. A gabona szándékos elhagyása lehetővé teszi az érzékeny lovak
etetését, pl.: anyagcserebetegségben szenvedő vagy allergiás lovaknak.
Előnyök röviden:
- keményítő és cukor csökkentett
- allergiás lovaknak
- válogatott növénykeverék
- esszenciális aminosavak, lisin és methionin
- organikus nyomelemek
- ízletes és egészséges
- praktikus méretnek köszönhetően, akár kézből is etethető

takarmányozási javaslat: kisebb lovaknak és póniknak: 50g naponta(kb 8-10
kocka),
nagy lovaknak: 100g naponta (kb 12-16 kocka)

összetétel: 22,5 % Rice husk bran, 15,0 % Lucerna zöldliszt, 13,5 % kalcium-
karbonát, 12,0 % dikalcium-foszfát, 8,0 % Linseed meal, 7,0 %
Gyümölcs(alma)törköly száritva, 6,0 % cukorrépamelasz, 5,4 % magnézium-oxid, 5,0
% hőkezelt szójadara, 0,3 % Ginko levelek, 0,3 % Milk thistle herb, 0,3 % pitypang,
0,3 % Galagonya levél, 0,3 % articsóka

analitikus összetevők és tartalmak: 7,00 % kálcium, 3,00 % foszfor, 2,00 %
nátrium, 3,00 % magnézium, 0,55 % lizin, 0,50 % metionin, 6,20 % keményítő, 5,40
% cukor

adalékanyagok/ kg: 250.000 I.E. A vitamin NA, 25.000 I.E. D3 vitamin NA, 2.500,00
mg E vitamin NA, 625,00 mg C vitamin NA, 125,00 mg B1 vitamin NA, 125,00 mg B2
vitamin (3a825i) NA, 125,00 mg B6 vitamin NA, 625,00 mg Nikotin sav NA, 310,00 mg
Kálcium-panthotenat NA, 6.250,00 mcg Biotin NA, 25,00 mg Folsav NA, 1.100,00 mg
Mangán NA, 84,00 mg Mangán NA, 3.200,00 mg Cink NA, 125,00 mg glicin cink-kelát-
hidrát (3b607) NA, 480,00 mg Réz NA, 50,00 mg Réz (3b406) Réz (II)-aminosav-kelát,
hidrát NA, 10,00 mg Szelén (3b801) NA, 18,00 mg Jód NA, 3.080,00 mg dl-metionin, -
val. tiszta 3c301 NA, 800,00 mg l-lizin mono-hidroklorid-val. tisztán (3c322) NA, 733,00
mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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