
Golden Mineral
MINERÁLNE KRMIVO

Mineral supplement for horses

Svoje využitie nachádza tam, kde obvyklá základná kŕmna dávka nepokrýva
kompletnú potrebu vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Minerály majú zásadný
význam pre tvorbu a udržanie silných kostí, šliach, kĺbov a svalstva, ktoré sú schopné
zaťaženia. Vitamíny zohrávajú hlavnú úlohu v procesoch látkovej výmeny, chránia
organizmus pred voľnými radikálmi a posilňujú imunitu. Stopové prvky podporujú
tvorbu
chrupaviek, kože a rast rohoviny a majú podpornú funkciu v mnohých procesoch
látkovej výmeny. Všetky tieto výživné látky boli spojené do Zlatého minerálu s
cieľom zabezpečiť kompletné zásobovanie koňa. Špeciálny bylinky navyše pomáhajú
zvýšiť dostupnosť výživných látok. Zlatý minerál tak zabezpečuje komplexnú
starostlivosť o vášho koňa.

Odporúčanie pre kŕmenie: 

žriebätá, malé kone a poníky: 70 g denne, jazdecké, dostihové a turnajové kone: 150
g denne, žrebné, dojčiace kobyly a žrebce: 100 - 200 g denne

Zloženie: 24,5 % pšeničné otruby, 17,5 % otruby z lúpania ovsa, 13,0 % oxid
horečnatý, 9,8 % uhličitan vápenatý, 9,0 % lucernová múčka, 7,2 % dvojfosforečnan
vápenatý, 6,0 % repná melasa, 5,4 % chlorid sodný, 0,8 % olej z pestreca
mariánskeho, 0,8 % saturejka záhradná, 0,5 % žihľavové listy, 0,3 % korianders, 0,3
% lieskové listy, 0,3 % majorán, 0,3 % harmanček, 0,3 % šalvia

Podiely obsiahnutých látok: 6,00 % Vápnik, 2,00 % Fosfor, 2,00 % Sodík, 6,00 %
Horčík, 5,90 % Škrob, 4,40 % Cukor

Prídavné látky na 1 kg: 300.000,00 I.E. vitamín A (3a672a) NA, 20.000,00 I.E.
vitamín D3 (3a671) NA, 3.000,00 mg Vitamín E (3a700) NA, 1.000,00 mg vitamín C
(3a312) NA, 200,00 mg vitamín B1 (3a821) NA, 200,00 mg vitamín B2 (3a825i) NA,
200,00 mg vitamín B6 ako pyridoxín hydrochlorid NA, 500,00 mg niacín (3a314) NA,
400,00 mg kyselina pantoténová NA, 6.500,00 mcg biotín (3a880) NA, 75,00 mg
kyselina listová NA, 2.500,00 mg Cholinchlorid (3a890) NA, 750,00 mg Železo (3b103)
(síran železnatý, monohydrát) NA, 500,00 mg mangán (3b502) (oxid mangánatý) NA,
850,00 mg oxid zinočnatý (3b603) NA, 135,00 mg meď (3b405) (síran meďnatý
pentahydrát) NA, 2,50 mg selén (3b801) (seleničitan sodný) NA, 7,50 mg jód (3b202)
(jodičnan vápenatý, bezvodý) NA, 1.832,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = Nutričné doplnkové látky
  ZA = Zoologické prísady
  TA = Technologické doplnkové látky
  SA = Sensory additives
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