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ST HIPPOLYT Biotin 1000 g
Cena

134.00 zł

Czas wysyłki

3 dni robocze

Numer katalogowy

70053

Opis produktu
Biotyna (wit. H) przyśpiesza regenerację miazgi rozrodczej i warstwy podskórnej kopyta, a także wpływa na jakość okrywy
włosowej konia. Odgrywa również istotną rolę w przebiegu przemian węglowodanów.
Zawartość biotyny w paszach dla koni na ogół w pełni pokrywa dzienne zapotrzebowanie.
Nadmierny stres, nieznaczny spadek odporności, przebyta choroba bądź też zbyt forsowny trening mogą spowodować jej
deficyt w organizmie.
Objawy niedoboru manifestują się kruchym, łamliwym rogiem kopytowym, spowolnieniem wzrostu puszki kopytowej, a także
matową sierścią.
Zalety Biotin Hoof Mixture:
Zawiera naturalne nośniki: siemię lniane (bogate w kwasy omega 3, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i miedź), a także
drożdże piwne (źródło witamin z grupy B), zapewniające dobry stosunek łatwo przyswajalnych podstawowych składników
mineralnych.
Obecność ziół: natka pietruszki i kolendry będące naturalnym źródłem witaminy C, która ułatwia wchłanianie biotyny, a także
bierze czynny udział w tworzeniu kolagenu (korzystny wpływ na poduszkę strzałki kopyt).
Wzbogacona o DL- metioninę (aminokwas siarkowy) mającą wpływ na jakość komórek rogowych.
Skład:
mieszanina olei tłoczonych na zimno (lniany, słonecznikowy, z czarnego kminku) 7%,
mieszanina nasion oleistych (siemię lniane, pestki słonecznika, nasiona czarnego kminku) 15%,
drożdże piwne,
kiełki kukurydzy,
słód,
marchew,
płatki jęczmienne,
DL- metionina,
ekstrakt z pestek winogron,
zioła (natka pietruszki, kolendra, rumianek),
otręby pszenne,
białko grochu

Składniki/strawność w 1 kg:
Białko surowe 20,0 %
Włókno surowe 5,0 %
Tłuszcz surowy 12,0 %
Popiół surowy 12,5 %

Żelazo 1 300 mg
Cynk 2 500 mg
Mangan 500 mg
Miedź 160 mg
Kobalt 40 mg
Selen 4 mg
Wit. A 170 000 IE
Wit. D3 18 000 IE
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Wit. E 2 600 mg
Wit. C 1 500 mg
Wapń 0,8 %
Fosfor 0,6 %
Sód 0,10 %
Potas 1,0 %
Metionina 5,0 %
Wit. B1 700 mg
Wit B2 1 200 mg
Wit. B6 600 mg
Wit. B 12 3 000 mcg
Biotyna 2.000.000 mcg
Kw. nikotynowy 400 mg
Kw. foliowy 50 mg
Chlorek choliny 7 000 mg
Kw. pantotenowy 500 mg
Dawkowanie
ok. 15-20 g dla konia o wadze 550 kg.
W uzasadnionych przypadkach dawkę można zwiększyć.
Zapas na 2 miesiące przy dawkowaniu 15g/dzień.
Opakowanie
1000 g.
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