
 VITALISAN

Doporučené dávkování 
na zvíře a na den 
(600 kg živé váhy)  

VITAMINY

MINERÁLNÍ LÁTKY

ZDRAVOTNÍ PÉČE

VÝKONNOST

SVALSTVO

Univerzální balíček pro zdravé a vitální koně. 
Equinova® Vitalysan, přizpůsobený nejnovějším 
vědeckým poznatkům, pokrývá potřebu vitamínů 
a minerálních látek bez přetížení organismu. 
Organicky vázané stopové prvky zajišťují 
optimální implementaci v zažívacím traktu. 
Obzvláště bohatá na aminokyseliny je vojtěška, 
která slouží jako přírodní nosič s vysokým 
obsahem vlákniny a podporuje tak zdravé 
trávení. Esenciální aminokyseliny mají pozitivní 
účinek na svaly. Chutný nutriční koncentrát tvoří 
základ zdravých kopyt, uvolněného svalstva a 
silného nervového systému. Nejmenší množství 
již může pokrýt požadavky na životně důležité 
látky u koní v kombinaci s čistým seno.

Složení:
 vojtěšková moučka  uhličitan vápenatý
 hroznový cukr  hydrogenuhličitan sodný
 magnesium fumarát  difosforečnan vápenatý 
 oxid hořečnatý  chlorid sodný
 slunečnicový olej ra�novaný

Nutriční doplňkové látky na kg:
 23 g DL-methionin, technicky čistý (3c301)
 350.000 iE Vitamin A (3a762a)
 60.000 iE Vitamin D jako Vitamin D3 (3a671) 
 12.500 mg Vitamin E 
      jako all-rac-alfa-tokoferol acetát (3a700)
 600 mg Vitamin B1 (3a821) 
 900 mg Vitamin B2
 750 mg Vitamin B6 pyridoxin-hydrochlorid (3a831)
 7.500 μg Vitamin B12
 4.738 mg Niacin (3a314)
 163 mg kyselina listová (3a316)
 2.000 mg D-pantothenan vápenatý (3a841)
 35.000 μg Biotin (3a880)
 6.000 mg Cholinchlorid (3a890)
 800 mg Beta-Karoten (E160a)
 160 mg Železo 
       jako Síran železnatý monohydrát (3b103)
 1.000 mg Železo 
       jako als Síran železnatý monohydrát (E1)
 21 mg Jod 
       jako Jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202)
 1.600 mg Měď 
      jako síran měďnatý pentahydrát  (E4)
 480 mg Měď 
       jako Měďnatý chelát glycinu, hydrát (E4)
 660 mg Mangan 
      jako Manganatý chelát glycinu, hydrát  (3b506)
 3.164 mg Mangan jako oxid manganatý  (3b502)
 2.100 mg Mangan 
      jako síran manganatý monohydrát (3b503)
 3.740 mg Zinek jako oxid zinečnatý (3b603)
 4.000 mg Zinek jako chelátová forma zinku, 
      hydrát (v pevné formě)  (3b607)
 8 mg Selen jako organická forma selenu, 
kterou produkují Saccharomy-ces cerevisiae 
CNCM I-3060
(inaktivované kvasinky se selenem) (3b810)
 16 mg Selen jako seleničitan sodný (E8)

Udržovací dávka: 30 g
Lehká práce: 50 g
Střední práce: 60 g
Těžká práce: 70 g
Březí klisna: 70 g
Hříbě 6.-24. Měsíc: 50 g

Minerální doplňkové krmivo pro podporu pokrytí 
nutričních potřeb u koní.

Antidopingová pravidla 
a pravidla pro kontrolu léčiv 

Čekací doba: žádná

Analytické složky:

 2% popel nerozpustný v HCl
 9,4% vápník
 0,9% fosfor
 3,0% sodík
 2,5% hořčík
 2,5% lysin
 1,6% threonin
 2,3% methionin


