
GELAPONY VITAMÍN – prášek – 1800 g 
 
VITAMINOMINERÁLNÍ DOPLNĚK S KOLAGENEM 

 
Informace o produktu 

Komplexní doplňkové krmivo s obsahem kolagenu CHP, vitamínů a minerálů k dennímu obohacení krmné dávky všech 

kategorií koní Gelapony VitaMín je komplexní vitaminominerální doplněk s kolagenem CHP. Přípravek je určen k 

dennímu doplnění vitamínů a minerálních látek do krmné dávky koní. Současně zajišťuje příjem kolagenu CHP pro 

správný vývoj a regeneraci kloubů, kostí a šlach. 

 

Indikace: 

 k dennímu doplnění vitamínů a minerálních látek do krmné dávky všech kategorií koní 

 k ochraně kloubů, kostí a šlach 

 pro zlepšení vitality, tělesné kondice a výkonnosti 

 u mladých koní pro podporu správného růstu a vývoje kostí a kloubů 

 

Doporučené dávkování: 
- kůň 30 g denně 

- hříbě, pony 15 g denně 

 

Krmný návod: 
Podávat denně po dobu zvýšené sportovní zátěže či zvýšené potřeby vitamínů a minerálních látek v době růstu a 

reprodukce. Doporučujeme trvalé podávání jako součást běžné krmné dávky. 

 

Forma: práškové doplňkové krmivo 

Složení: pšeničná mouka krmná, kolagen hydrolyzovaný (12 %), syrovátka sušená, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, 

chlorid draselný, oxid hořečnatý, Cinnamon 

Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: železo (bioplex-chelát železa a aminokyselin n-hydrát) 1000 mg, 

zinek (bioplex-chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 1170 mg, mangan (bioplex-chelát manganu a aminokyselin n-

hydrát) 400 mg, měď (bioplex-chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 166 mg, jód (jodid draselný) 67000 µg, selen 

(organická forma selenu, kterou produkují Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 2000 mcg, vitamin C 3000 mg, 

vitamin A 100000 IU, vitamin D3 100000 IU, vitamin E 2000 mg, vitamin B1 1000 mg, vitamin B2 400 mg, kyselina 

pantothenová 200 mg, vitamin B6 150 mg, vitamin B12 1000 µg, biotin 10000 µg, kyselina listová 400000 µg, vitamin 

K1 4000 µg, L-karnitin 440 mg, L-cystin 500 mg, L-arginin 500 mg, L-lysin 500 mg, taurin 10500 mg 

Složení v denní dávce 30 g: kolagenní peptidy CHP 3600 mg,vápník 330 mg, hořčík 150 mg, železo 30 mg, mangan 12 

mg, měď 5 mg, zinek 35 mg, sodík 570 mg, draslík 252 mg, jód 2 mg, selen 60 µg, vitamin A 3000 IU, vitamin B1 30 mg, 

vitamin B2 12 mg, vitamin B5 6 mg,vitamin B6 4,5 mg, vitamin B 12 30 mcg, vitamin C 90 mg, vitamin D3 3000 IU, 

vitamin E 60 mg, vitamin H-biotin 300 mcg, vitamin K1 120 mcg, kyselina listová 12 000 mcg, L-karnitin 13 mg, L-

cystin 15 mg, L-arginin 15 mg, L-lysin 15 mg, taurin 315 mg 

Krmný návod: Přípravek podávejte denně k doplnění potřeby vitamínů, stopových prvků a minerálních látek po dobu 

zvýšené sportovní zátěže či zvýšené potřeby v době růstu a reprodukce. Doporučujeme trvalé podávání jako součást 

běžné krmné dávky pro zdraví koní.Denní dávku odměřte a přimíchejte ke krmné dávce. Nejlépe se osvědčilo přimíchání 

do dávky jádra a lehké zvlhčení. 

Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby 

Způsob skladování: v uzavřeném obalu v suchu a při teplotě do 25 °C 

Schvalovací identifikační číslo provozu: αCZ 800358-01 

 


