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Vitamiini-, mineraali- ja
hivenainetasapainon
ylläpitoon kehitetty
Equistro® MEGA BASE.
Täydennysrehu hevosille,
joka auttaa täyttämään
hevosten ravitsemukselliset tarpeet. Tuote
sisältää kalsiumia, fosforia ja tarpeellisia
vitamiineja sekä mineraaleja. Valmisteessa on myös helposti hyväksikäytettävässä
muodossa olevia hivenaineita (IPALIGO®)
sekä prebioottia (BIO-MOS®). Equistro®
MEGA BASE on tarkoitettu erityisesti
terveille ja aktiivisille hevosille, joiden
ruokavalio koostuu pääasiassa korsirehusta
ja viljasta. Valmiste ei sisällä dopingaineita.
Koostumus: Kalsiumkarbonaatti, inaktivoitu
hiiva Saccharomyces cerevisiae, laktoosi, natriumkloridi, dikalsiumfosfaatti. Mega Base sisällöstä
kalsium 9,9 % ja fosfori 1,9 %.
Hivenaineet: Sinkki hydratoituna sinkkiaminohappokelaattina (E6) 4000 mg. Kupari hydratoituna kupariaminohappokelaattina (E4) 250 mg.
Orgaaninen seleeni (orgaaninen inaktivoidusta
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 -hiivasta
eristetty), (E3b8.10) 9 mg
Vitamiinit ja provitamiinit: A-vitamiini (E672)
300 000 IU. C-vitamiini (6-palmityyli-L-askorbiinihappo), (E304) 9 900 mg. E-vitamiini raseeminen
alfa-tokoferoliasetaatti (3a700) 4000 IU.
D3-vitamiini (E671) 3000 IU.
Annostus: Hevoset (500 kg): 50 g
(2 mittaa) päivässä, varsat ja ponit:
25 g (1 mitta päivässä) - riittoisuus
Soveltuu
10 kg hevonen 200 pv, poni
myös tiineille
400 pv.
tammoille ja
Kalsium-fosforisuhde 5:1.

varsojen kasvun
tueksi.

Equistro® MEGA BASE JUNIOR
sisältää kasvulle ja kehitykselle
tärkeitä mineraaleja oikeassa
suhteessa (kalsium, fostori ja
magnesium). Lisäksi valmiste sisältää hivenaineita sekä vitamiineja
varsan terveen kehityksen tueksi.
Equistro® MEGA BASE JUNIOR
soveltuu käytettäväksi imeväisille ja
vieroitettaville varsoille sekä kasvun ja
vieroituksen jälkeen nuorille hevosille.
Valmiste ei sisällä dopingaineita.
Koostumus: Dikalsiumfosfaatti, glyseriini,
laktoositon herajauhe, magnesiumkloridi.
Lisäaineet/kg:
Hivenaineet: Sinkki (sinkin glysiinihydraattikelaatti) (3b501) 275 mg, kupari (kuparikloridin dihydraatti) (E4) 210 mg, seleeni
(orgaaninen Saccharomyces cerevisae CNCM
I-3060 –hiivalla tuotettu inaktivoitu seleeni)
(3b8.10) 19 mg, jodi (kaliumjodidi) (3b201)
2 mg.
Viitamiinit ja provitamiinit: A-vitamiini
(retinyyliasetaatti) (3a672a) 10,000 IU, D3vitamiini (3a671) 1,520 IU, E-vitamiini/
raseeminen alfatokoferoliasetaatti (3a700)
760 IU, niasiiniamidi (3a315) 460 mg, foolihappo (3a316) 305 mg, kalsium-D-pantotenaatti (3a841) 229 mg, K3 -vitamiini (3a710)
76 mg, B1-vitamiini (3a820) 69 mg, B6 vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi) (3a831)
50 mg, B2-vitamiini (riboflaviini) 46 mg,
B12-vitamiini (syanokobolamiini) 11 mg,
beetakaroteeni (3a160(a)) 4 mg.
Makuaineet: Glysiini 1,830 mg.
Käyttö: Mega Base Junior on suunniteltu
erityisesti tukemaan terveen tuki- ja liikuntaelimistön kehityksen tarpeita. Kalsiumfosforisuhde: 2:1.
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Pakkaukset: 3 kg ja 10 kg
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Pakkaus: 1 l

