
Profi Haut Kur
Kompleksās piedevas

aktīvo vielu koncentrāts

Cinka helāts uztur ādas atjaunošanās spējas un mobilizē organisma aizsargspējas.
Ekzēmas vai niezes gadījumā šī piedeva spēj iekšēji veicināt zirga ādas dzīšanas
procesus. Alus raugs un B vitamīns arī piedalās zarnu floras bioloģiskā līdzsvara
noregulēšanā.

Priekšrocības:

- Maza deva
- Stiprina imūnsistēmu, pateicoties cinkam, varam, kobaltam, selēnam un dzelzij
- Ārstnieciskie augi un diatomīts veicina brūču sadzīšanu un citu problēmu novēršanu
– Neaizvietojamā aminoskābe metionīns veicina organisma aizsargspējas
- Spēj labvēlīgi ietekmēt problemātiskas ādas atveseļošanos

Barošanas rekomendācija: zirgiem (550 – 650 kg svars): 40 g / dienā (2
mērkarotes), ponijiem un kumeļiem ( ~ 300 kg svars): 20 g / dienā (1 mērkarote).

Sastāvs: 26,9 % Kviešu klijas, 12,0 % Alus brāga kaltēta, 8,0 % Alus raugs, 6,0 %
pupiņu lapas, 4,0 % nātru lapas, 2,5 % Cukurbiešu melase, 2,0 % koriandrs, 2,0 %
kumelītes, 2,0 % lazdu lapas, 2,0 % majorāns, 2,0 % salvijas

sastāvvielas: 12,00 % Jēlproteins, 2,90 % Jēltauki, 10,50 % Rupjšķiedras, 23,50 %
Rupjie pelni, 3,10 % Kalcijs, 0,55 % Fosfors, 0,06 % Nātrijs

papildvielas uz kg: 5.000,00 mg Vitamīns B1 (3a821) NA, 5.000,00 mg Vitamīns B2
(3a825i) NA, 5.000,00 mg Vitamīns B6 NA, 1.000,00 mg Folskābe NA, 500.100,00 mcg
Biotīns (3a880) NA, 10.000,00 mg Dzelzs (3b103) (Dzelzs sulfāts, monohidrāts (II)) NA,
5.000,00 mg tai skaitā kā cinka helāts (3b607) NA, 910,00 mg Varš (3b405) (Vara (II)
sulfāts, pentohidrāts) NA, 12,00 mg Selēns (3b801) (Nātrija selenīts) NA, 51.000,00 mg
Kramglūda (E 551c) TA, 6.250,00 mg Zinc sulphate (3b605) NA, 25.000,00 mg DL-
methionine, techn. pure (3c301) NA, 48,00 mg Nikotīnskābe NA, 4.029,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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