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Link do produktu: https://www.mksklep.pl/hveler-original-reformin-plus-25kg-p-17614.html

HÖVELER ORIGINAL REFORMIN PLUS
25kg
Cena

310.00 zł

Producent

Hoveler

Opis produktu
Opis

Reformin Plus to dodatek mineralno-witaminowy przeznaczony dla koni wszystkich ras, w różnym wieku i w każdym rodzaju użytkowania. Stworzony został na podstawie
wiedzy naukowej opartej o doświadczenia praktyków. Doskonale sprawdza się na rynku już od ponad 50 lat.
lider na rynku od 50 lat
bez melasy w formie granulek
smaczne, chętnie pobierane przez konie
łatwe w podawaniu i wydajne w stosowaniu
Odpowiednio dobrany skład dodatku Reformin Plus wspomaga procesy przemiany materii, zapobiegając niedoborom składników odżywczych prowadzących do chorób
(np. krzywica, choroby skóry, kopyt czy anemia) oraz pozytywnie wpływa na utrzymanie koni w dobrej kondycji i ich witalność. Produkt nie zawiera melasy, jest smaczny
i łatwy do dozowania, a odpowiednia struktura granul nie powoduje zjawiska pylenia. Mieszanka zalecana jest do codziennego stosowania, gdy pasza pełnoporcjowa i
pasze objętościowe nie dostarczają odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych (np. selen, miedź, jod) szczególnie w okresie intensywnego wysiłku i
obciążenia organizmu zwierzęcia (np. zawody sportowe, ciąża).
Zawartość składników w 1 kg:
Białko surowe strawne: 37 g/kg
Białko surowe: 7%
Skrobia: 7,39%
Cukier: 2,00%
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach na kg:
Witamina A (3a672a): 600 000 witaminy D3 I/E (3a671): 60 000 I.E. Witamina E (3a700): 5000 mg
Witaminy rozpuszczalne w wodzie na kg:
Witamina B1 (3a821): 100 mg Witamina B2: 160 mg Witamina B6: 125 mg Witamina B12: 1250 mcg Kwas pantotenowy: 370 mg Niacyna (3a314): 800 mg kwas foliowy
(3a316): 19 mg witaminy C (3a300): 4000 mg biotyny (3a880): 20 000 mcg chlorku choliny (3a890): 5100 mg
Pierwiastki śladowe na kg:
Żelazo (3b103): 1300 mg cynku (3b603): 4800 mg manganu (3b502): 1500 mg miedzi (3b405): 600 mg jodu(3b202): 25 mg selenu (E8): 18 mg
Skład:
węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, kiełki pszenicy, mąka pszenna, otręby pszenne, drożdże piwne, tlenek magnezu, oleje i tłuszcze roślinne (olej
sojowy).
Dokładne dane można znaleźć w deklaracji (etykiecie) odpowiedniego produktu.
Zalecane dzienne stosowanie:
Konie sportowe

Konie hodowlane

100 g na dzień

150 g na dzień
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Roczniaki i konie małe

Źrebięta i kuce

