Profi Aminoral Lihastele
Kontsentraadid
Kontsentraat
Lisaks tasakaalustatud toitumisele on mõned toitained lihaste kasvuks ja
funktsioneerimiseks erilise tähtsusega. Valk on üks hobuse keha olulisimaid
ehituskive. Lisaks lihastele on kehas valgulise ehitusega ensüümid, hormoonid ja
paljud teised molekulid.
Aminoral toetab tervete ja terviklike lihaste arengut, kuna sisaldab asendamatuid
kõrgekvaliteedilisi aminohappeid lüsiini ja metioniini, andmata samas liigset
energiat. Aminoral toetab lihasmassi arengut ja suurenemist, eriti koos vastavate
treeningutega, ning seetõttu suurendab oluliselt hobuse jõuvarusid. Sellepärast on
Aminoral soovitatav eriti intensiivselt treenivatele sporthobustele. Anorgaaniliselt ja
orgaaniliselt seotud mikroelementide ja mineraalide kombinatsioon toetavad
spetsiifiliselt metaboolseid protsesse, kuna kõrgetasemeline saavutus on võimalik
vaid optimaalselt töötava metabolismiga. Aminoral on sobilik ka probleemidel
karvkatte ja selle uuenemisega või kui sooviks on eriti läikiv ja siidjas karv.
Tänu kõrgekvaliteediliste aminohapete sisaldusele on Aminoral soovitatud ka
imetavatele märadele ning tagab täkkudel sperma hea kvaliteedi.
Toitmissoovitused: 20 g 100 kg kehamassi kohta päevas. Intensiivsel
treeningperioodil võib kogust tõsta kuni 40 g-ni 100 kg kehamassi kohta päevas.
Koostis: 89,9 % paisutatud sojaoad, 7,10 % kuivatatud puuvili (õun), 0,40 %
magneesiumoksiid
Analüütiline koostis: 34,30 % Toorproteiin, 16,90 % Toorõlid ja -rasvad, 6,40 %
Toorkiud, 5,90 % Toortuhk, 0,50 % Kaltsium, 0,60 % Fosfor, 0,25 % Magneesium,
2,00 % Lüsiin, 1,00 % Metioniin, 4,50 % Tärklis, 7,70 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 40.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.400,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 500,00 mg E-vitamiin (3a700), 96,00 mg Vitamiin C (3a312), 4,80 mg
Vitamiin B1 (3a821), 6,40 mg Vitamiin B2 (3a825i), 3,20 mg Vitamiin B6 kui
püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 48,00 mcg Vitamiin B12 kui vitamiin B12-preparaat,
48,00 mg Niatsiin (3a314), 32,00 mg Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi
preparaat, 960,00 mcg Biotiin (3a880), 4,80 mg Foolhape (3a316), 160,00 mg
Koliinkloriid (3a890), 40,00 mg Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat), 60,00
mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 150,00 mg Mangaan (3b504)
Mangaankelaat aminohappe hüdraat, 100,00 mg Tsinkoksiid (3b603), 220,00 mg
Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607), 16,00 mg Vask (3b405) (vask(II)sulfaat,
pentahüdraat), 90,00 mg Vask (3b406) aminohappe-vaskkelaat, hüdraat, 0,36 mg
Seleen (3b801) (naatriumseleniit), 0,80 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba),
5.500,00 mg DL-Metioniin, tehn. puhas (3c301), 1.090,00 mg Llüsiinmonohüdrokloriid, tehn. puhas (3.2.3)
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