
Balení:

 SVALSTVO
 BEZ MELASY
 

BEZ MELASY 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
Original Pur.Sport

Produkt č.:. 4808282

na 100 kg tělesné hmotnosti / den

Höveler- 
Odměrka:
910 g  

-------------------------------------------

Vitamíny rozpustné v tucích:
Vitamin A: 15.000 UI 
Vitamin D3: 1.500 UI 
Vitamin E:    400 mg  
Vitamin K3:  1,5 mg  

Vitamíny rozpustné ve vodě:
Vitamin B1: 4,5 mg
Vitamin B2: 7,4 mg
Vitamin B6: 3,7 mg
Vitamin B12: 403,1 µg
Kyselina pantothenová: 13,4 mg
Niacin: 30,6 mg
Kyselina listová: 3,7 mg
Vitamin C: 205 mg
Biotin: 1.420 µg
Cholin chlorid: 150,1 mg

Stopové prvky:
Železo: 93 mg
Zinek: 186,8 mg
Mangan: 89,7 mg
Měď: 44,9 mg
Jod: 2,2 mg
Selen: 0,6 mg

Aminokyseliny:
Lysin:0,80 %
Methionin: 0,40 %
Threonin: 0,60 %
Lmethionin + Cystin: 0,60 %

 

ENERGIE + VITALITA

Doplňkové krmivo - balení 20 kg pytel

Složení:
Slunečnicový extrahovaný šrot 
Bob koňský - bobové slupky
Lněný olej 
Lněné semínko
Lněné semínko válcované 
Slupky slunečnice
Hrachové vločky 
Lněné expelery
Svatojánský chléb  
Vojtěška
Sladká lupina - vločky 
Sojové vločky
Uhličitan vápenatý 
Chlorid sodný 
Kokosové expelery 
Jablečné výlisky sušené
Fruktooligosacharidy 
Sušené pivovarské kvasnice
Oxid hořečnatý 
Slunečnicový olej
Dihydrogenfosforečnan

Přísady a stravitelnost:  
Stravitelný surový protein na kg: 95,7 g
Stravitelná energie na kg OS: 11,8 MJ
Stravitelná energie na kg TS: 13,0 MJ
Hrubý protein: 13,40 % 
Hrubá vláknina: 24,50 % 
Hrubý popel: 7,80 % 
Hrubý tuk: 16,00 %
Obsah škrobu: 6,10 %
Obsah cukru: 3,50% 

Minerální soli:  
Vápník: 1,10 % 
Fosfor: 0,50% 
Hořčík: 0,50% 
Sodík: 0,80% 

 

TIP!

METABOLICKÉ PORUCHY
JEMNÝ PRO ŽALUDEK 

100% BEZOBILNÉ

Lehká práce:    180 g

Střední zátěž:     400 g

Těžká zátěž:     600 g

Denní dávka sena:  1 - 1,5 kg

Řada PURITAN je vyvážené krmivo uzpůsobeno 
především pro koně s metabolickými problémy, pro 
koně s alergií, pro koně s zažívacími problémy atd.

Pur.Sport vysoce kvalitní směs, která může být krmen nejen při problémech, ale také preven-
tivně. Pur.Sport je určen pro koně s alergiemi na obiloviny, pro koně s laminitidou a metabo-
lickým onemocněním (Cushingův syndrom, PSSM, EMS, inzulínové rezistence, žaludeční 
vředy).

Pur.Sport je vhodný nejen pro koně s vysokou citlivostí metabolismu a gastrointestinálního 
traktu, ale i pro všechny koně, kterým je potřeba dodávat kremní se  sníženým obsahem 
škrobu a sníženým obsahem cukru.

Pur.Sport obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů a podporuje optimální růst svalů.

Pečlivě vybrané komponenty, obsah esenciálních aminokyselin a dostatečná energie činí z 
Pur.Sportu zdravou a chutnou alternativu krmení pro sportovní koně!


