MINERALPONY BABY - prášek – 10,8 kg
MINERÁLNÍ VÝŽIVA - HŘÍBATA A BŘEZÍ KLISNY
Informace o produktu
Minerální doplňkové krmivo s obsahem kolagenu CHP, základních minerálních látek, vitamínu E, selenu, jódu,
vitamínu C a beta-karotenu určené pro intenzivní výživu a vývoj skeletu hříbat a mladých koní a pro výživu a
ochranu skeletu hřebných a kojících klisen. Současné podávání kolagenu CHP a kostních minerálů pozitivně
ovlivňuje budování a osifikaci skeletu rostoucího organismu hříběte a mladého koně a přispívá k ochraně pohybového
aparátu matky. Dodává látky nezbytné pro stavbu a vývoj kosterní soustavy. U březích a kojících klisen zamezuje
odvápňování skeletu a chrání tak jejich organismus před osteoporózou. U hříbat a mladých koní podporuje budování
skeletu a eliminuje růstové poruchy.
Přípravek je obohacen o jód, který je zvlášť důležitý během vývoje plodu a je rozhodující pro normální vývoj
centrálního nervového systému.
Indikační skupina:
Minerální doplňkové krmivo – chondroprotektivum – minerální doplněk
Indikace:
 při demineralizaci skeletu klisen
 při bolestech páteře – osteoporóze klisen
 pro správný vývoj skeletu hříbat a mladých koní
 při nedostatečném či nadměrném růstu s nedostatečnou mineralizací kostí, při vzniku nálevek
Doporučené dávkování:
(DD - denní dávka)
DD na 200 kg ž.h.: 70 - 140 g
DD na 300 kg ž.h.: 100 - 200 g
DD na 400 kg ž.h.: 130 - 260 g
DD na 500 kg ž.h.: 140 - 350 g
Dávkování se řídí jednak hmotností hříběte, jednak jeho fyziologickými nároky v průběhu růstového období. U klisen
podáváme maximální dávku zejména v průběhu laktace.
Krmný návod:
Klisnám podávat denně od druhé poloviny březosti, po celou dobu laktace a 1 měsíc po jejím ukončení.
Hříbatům podávat denně po odstavu až do ukončení osifikace skeletu (ukončení růstu).
Denní dávku odměříme, přimícháme ke krmné dávce a dobře zvlhčíme. Denní dávku lze podat jednorázově či rozložit
do více krmných dávek. U hůře krmitelných koní je vhodné zpočátku podávat menší dávky a postupně dávku zvyšovat
až na plnou denní dávku.
Složení: chlorid vápenatý, dihydrogenfosforečnan sodný, kolagen hydrolyzovaný (18 %), oxid hořečnatý, Cinnamon
Doplňkové látky v 1 kg - nutriční doplňkové látky: jód (jodid draselný) 10000 mcg, selen (organická forma selenu,
kterou produkují Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) 5000 mcg, beta-karoten 20000 mcg, vitamin C 6600 mg,
vitamin E 5000 mg
Povinně deklarované znaky: vápník 15 %, fosfor 5,5 %, sodík 4 %
Složení v denní dávce 70 g: kolagenní peptidy CHP 12740 mg, vápník 10500 mg, fosfor 4060 mg, hořčík 5100 mg,
sodík 2800 mg, jód 700 mcg, selen 350 mcg, provitamin A beta-karoten 1400 mcg, vitamin C 462 mg, vitamin E 350 mg
Krmný návod: Přípravek podávejte jako podpůrný výživový doplněk pro doplnění potřebných minerálů, vitamínů,
aminokyselin a peptidů potřebných pro správnou výživu a metabolismus tkání pohybového aparátu březích a kojících
klisen, hříbat a mladých koní. Klisnám podávejte denně od druhé poloviny březosti, po celou dobu laktace a 1 měsíc po
jejím ukončení. Hříbatům podávejte denně po odstavu až do ukončení osifikace skeletu (ukončení růstu). Denní dávku
odměřte, přimíchejte ke krmné dávce a dobře zvlhčete. Denní dávku lze podat jednorázově či rozložit do více krmných
dávek. U hůře krmitelných koní je vhodné zpočátku podávat menší dávky a postupně dávku zvyšovat až na plnou denní
dávku. Podávejte vždy ve zvlhčeném stavu, neboť při rozpouštění minerálů ve vodě či slinách dochází k uvolňování
tepelné energie, což může zhoršit přijímání přípravku. Pokud se v souvislosti s podáváním přípravku objeví řidší trus,
přechodně snižte dávku a postupně ji opět zvyšte na potřebnou dávku.
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

