
Mineraalikuubikud
Mineraalilisandid

Vitamiinirikas mineraalikontsentraat

Mineraalikuubikud annavad teie hobusele kõiki vitamiine, mineraale ning
mikroelemente, mida on vaja hea tervise, kasvu ja soorituse jaoks. Tänu praktilisele
suurusele ja kujule mahuvad mineraalikuubikud taskusse ning nii saab neid anda just
õiges koguse. Lisaks on nii maius ja mineraalilisand koos ühes kuubikus.
Mineraalikuubikutega saavad hobused kõiki vajalikke toitaineid, eriti
mäletsemisperioodil, samuti on need olulised aasta läbi väliboksides hoitavatele
hobustele. Igapäevasel kasutamisel aktiveerivad need ainevahetust ja tugevdavad
immuunsüsteemi. Mineraalikuubikute toitainete variatiivsus ennetab võimalikke
tekkivaid defitsiite ning samas reguleerib organismis mitmeid funktsioone. Suveks on
saadaval ka küüslauguga mineraalikuubikud.

Toitmissoovitused: Kergemakaalulised hobused ja ponid – 50g päevas (umbes 4 -5
kuubikut)
Raskemakaalulised hobused – 100g päevas (umbes 8 - 10 kuubikut)

Koostis: 33,0 % nisukliid, 12,0 % kaltsiumkarbonaat, 10,6 % mais, 10,5 %
magneesiumoksiid, 10,0 % kaerakestakliid, 8,5 % dikaltsiumfosfaat, 7,0 %
suhkrupeedimelass, 5,4 % naatriumkloriid

Analüütiline koostis: 6,50 % Kaltsium, 2,00 % Fosfor, 2,00 % Naatrium, 5,50 %
Magneesium, 12,50 % Tärklis, 5,10 % Suhkur

Lisandid kg kohta: 200.000 I.E. Vitamin A (3a672a) NA, 20.000 I.E. Vitaminas D3
(3a671) NA, 2.000,00 mg E-vitamiin (3a700) NA, 500,00 mg Vitamiin C (3a312) NA,
100,00 mg Vitamiin B1 (3a821) NA, 100,00 mg Vitamiin B2 (3a825i) NA, 100,00 mg
Vitamiin B6 kui püridoksiinhüdrokloriid (3a831) NA, 500,00 mg Niatsiin (3a314) NA,
250,00 mg Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi preparaat NA, 5.000,00 mcg
Biotiin (3a880) NA, 20,00 mg Foolhape (3a316) NA, 850,00 mg Mangaan (3b502)
(mangaan(II)oksiid) NA, 2.470,00 mg Tsinkoksiid (3b603) NA, 345,00 mg Vask (3b405)
(vask(II)sulfaat, pentahüdraat) NA, 8,00 mg Seleen (3b801) (naatriumseleniit) NA,
15,00 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba) NA, 1.465,00 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Toitumuslikud lisandid
  ZA = Zootehnilised lisandid
  TA = tehnoloogilised lisandid
  SA = Sensory additives
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