Suplemento Mineral Vitamínico
A suplementação mineral de equinos com suplemento específico é fundamental para que os animais expressem seu
potencial de acordo com sua categoria e aptidão. Nos sistemas de criação de equinos atualmente empregados, as exigências
nutricionais dos animais são altas e variam principalmente de acordo a finalidade de sua criação.
Assim o uso de Minerplex Equinos 80 assegura a adequada suplementação de minerais e vitaminas requeridas pelos
equinos, favorecendo:
- Crescimento dos potros;
- Lactação das éguas,
- Performance no trabalho ou em atividades atléticas.
A adequada relação cálcio:fósforo contribui para a formação óssea dos animais, na lactação das éguas e na
performance dos cavalos atletas.
Os Minerais Orgânicos Keyshure presentes no Minerplex Equinos 80, não são afetados por substâncias antagonistas
naturalmente presentes nos alimentos de origem vegetal. Estes minerais apresentam alta biodisponibilidade e absorção,
favorecendo processos metabólicos e fisiológicos.
A excelente palatabilidade do Minerplex Equinos 80 assegura a ingestão de quantidades adequadas pelos animais.
Indicação do Produto
3 Suplemento mineral e vitamínico pronto para uso para as diversas
categorias de equinos, asininos e muares.
Recomendações de Uso

NUTRIENTES
Cálcio (g)
Fósforo (g)
Magnésio (g)

NÍVEL
180,00 (Mín.),
200,00 (Máx.)
80,00 (Mín.)
8,00 (Mín.)

3 Disponibilizar para consumo à vontade em cochos específicos, cobertos
ou em local sem incidência de chuva.

Sódio (g)

3 Fornecer à vontade para que cada animal regule o seu consumo conforme
suas necessidades. Animais em condições de atividade intensa, naturalmente
podem consumir mais Minerplex Equinos 80.

Vitamina A (UI)

120.000,00 (Mín.)

Vitamina D3 (UI)

24.000,00 (Mín.)

Vitamina E (UI)

500,00 (Mín.)

3 Recomenda-se que o saleiro fique próximo ao bebedouro e que este
contenha água limpa e fresca, sempre disponível para os animais.

Cobalto (mg/kg)

40,000 (Mín.)

Cobre (mg/kg)

1.200,00 (Mín.)

3 Para animais estabulados fornecer o suplemento em cocho separado do
usado para a ração.

Ferro (mg/kg)

2.000,00 (Mín.)

Iodo (mg/kg)

80,00 (Mín.)

Embalagens

Manganês (mg/kg)

3 Sacos de 5 e 25 kg.

Enxofre (g)

Selênio (mg/kg)
Zinco (mg/kg)

120,00 (Mín.)
10,00 (Mín.)

1.000,00 (Mín.)
10,00 (Mín.)
2.500,00 (Mín.)
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