
Profi Aminoral
Tiivisteet

Tasapainoisen ruokavalion lisäksi myös lihaskasvuun ja toimintaan tarvitaan
ravintoaineita. Proteiini on yksi tärkeimmistä lihaskasvun raaka-aineista hevoselle.

Lihakset sisältävät, proteiinien lisäksi, entsyymejä, hormoneja sekä lukuisia muita
yhdisteitä. Profi Aminoraalissa on tärkeitä aminohappoja kuten lysiiniä ja metioniinia,
jotka tukevat lihasten tasaista ja terveellistä kasvua ilman lisättyä energiaa. Profi
Aminoraali tukee lihaksen kehitystä ja lihasmassan kasvua hevosilla, erityisesti
harjoittelun ja kilpailun yhteydessä.

Profi Aminoraalia suositellaan käytettäväksi erityisesti intensiivisessä harjoittelussa
oleville hevosille. Yhdistelmä epäorgaanisia ja orgaanisia hivenaineita ja kivennäisiä
tukevat hevosen aineenvaihduntaa. Profi Aminoraali on erityisen sopiva
käytettäväksi iho-ongelmaisille sekä jos hevosen karva on erityisen kiiltävää ja
satiininomaista. Korkealaatuisista aminohapoista ansiosta sitä suositellaan myös
imettäville tammoille sekä siitosoreille.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Pieni annosmäärä
• Sisältää aminohappoja, lysiini ja metioniini
• Tukee lihaksien kehitystä
• Sisältää orgaanisesti sidottuja hivenaineita
• Optimoi hevosen ratsastettavuuden

Ruokintasuositus: 20 g / 100 kg hevospainoa kohti
intensiivisessä harjoituksessa olevalle hevoselle annosta voi kasvattaa aina 40 g /
100 kg hevospainoa kohti

Raaka-aineet: 89,9 % soijapapu (laajennettu), 7,10 % kuivattu omenankuori, 0,40
% magnesiumoksidi

Ravintoaineet: 34,30 % Raakavalkuainen, 16,90 % Raakarasva, 6,40 % Raakakuitu,
5,90 % Tuhka, 0,50 % Kalsium, 0,60 % Fosfori, 0,25 % Magnesium, 2,00 % Lysiini,
1,00 % Metioniini

Lisäaineet per kg: 40.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 2.400,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 500,00 mg E Vitamiini (3a700), 96,00 mg C-vitamiini (3a312), 4,80 mg
B1-vitamiini (3a821), 6,40 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 3,20 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 48,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 48,00
mg Niasiini (3a314), 32,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 960,00 mcg Biotiini
(3a880), 4,80 mg Foolihappo (3a316), 160,00 mg Koliinikloridi (3a890), 40,00 mg
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti), 60,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 150,00 mg Mangaani (3b504) (aminohappo-kuparikelaatti,
hydraatti), 100,00 mg Sinkkioksidi (3b603), 220,00 mg Glysiinin sinkkikelaattihyd-
raatti (kiinteä) (3b607), 16,00 mg Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti),
90,00 mg Kupari (E4) aminohappo kuparikelaatti, hydraatti, 0,36 mg Seleeni (E 8)
(natriumseleeni), 0,80 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,20 mg Pinnoitettu
rakeistettu koboltti(II) karbonaatti (3b304), 5.500,00 mg DL-Metioniini,
etyyliselluloosalla suojattuna (3c301), 1.090,00 mg Teknisesti puhdas L-
Lysiinimonohydrokloridi (3.2.3)
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