Teraviljavaba ürdimineraal
Mineraalilisandid
Mineraaltoidulisand hobustele ja ponidele
Teraviljavaba ürdimineraal sisaldab rikkalikult essentsiaalseid mineraale, vitamiine ja
mikroelemente ning tagab päevase minimaalse koguse juba väikese doosi juures.
Toode on madala suhkru- ning tärklisesisaldusega ja kergendab nii ainevahetust.
Teadlik teraviljade vältimine selles ürdimineraalis teeb võimalikuks selle kasutamise
ka kõige tundlikumatel hobustel, kes kannatavad näiteks ainevahetushäirete või
allergiate käes.
Lühiülevaade eelistest:
– Vähendatud suhkru- ja tärklisesisaldusrn
– Sobib allergikutelern
– Valitud ürdisegurn
– Sisaldab asendamatuid aminohappeid lüsiini ja metioniinirn
– Orgaaniliselt seotud mikroelemendidrn
– Maitsevrn
– Praktilise suurusega (13mm) – sobib söötmiseks nii käest kui söödanõust
Toitmissoovitused: Kergemakaalulised hobused ja ponid – 50 g päevas (8-10
kuubikut). Raskemakaalulised hobused – 100 g päevas (12-16 kuubikut).
Koostis: 25,0 % riisikliid, 15,0 % lutsernijahu, 12,0 % dikaltsiumfosfaat, 11,0 %
kaltsiumkarbonaat, 8,0 % linaseemned, 7,0 % kuivatatud puuvili (õun), 6,0 %
Peedimelass, 5,4 % magneesiumoksiid, 5,0 % naatriumkloriid, 0,3 % viirpuulehed,
0,3 % Ginko lehed, 0,3 % võilill, 0,3 % Artišokk, 0,3 % maarjaohaka ürt
Analüütiline koostis: 7,00 % Kaltsium, 3,00 % Fosfor, 2,00 % Naatrium, 3,00 %
Magneesium, 0,65 % Lüsiin, 0,50 % Metioniin, 6,20 % Tärklis, 2,30 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 250.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 25.000,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 2.500,00 mg E-vitamiin (3a700), 625,00 mg Vitamiin C (3a312), 125,00 mg
Vitamiin B1 (3a821), 125,00 mg Vitamiin B2 (3a825i), 125,00 mg Vitamiin B6 kui
püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 625,00 mcg Vitamiin B12 kui vitamiin
B12-preparaat, 625,00 mg Niatsiin (3a314), 310,00 mg Pantoteenhape kui kaltsiumD-pantotenaadi preparaat, 6.250,00 mcg Biotiin (3a880), 25,00 mg Foolhape
(3a316), 1.015,00 mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 84,00 mg Mangaan
(3b504) Mangaankelaat aminohappe hüdraat, 3.075,00 mg Tsinkoksiid (3b603),
125,00 mg Tsinkkelaadi aminohappe hüdraat (3b607), 430,00 mg Vask (3b405)
(vask(II)sulfaat, pentahüdraat), 50,00 mg Vask (3b406) aminohappe-vaskkelaat,
hüdraat, 10,00 mg Seleen (3b801) (naatriumseleniit), 18,00 mg Jood (3b202)
(kaltsiumjodaat, veevaba), 3.080,00 mg DL-Metioniin, tehn. puhas (3c301), 610,00
mg L-lüsiinmonohüdrokloriid, tehn. puhas (3.2.3)
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