Suplemento Mineral Vitamínico
Suplemento Vitamínico e Mineral com Prebiótico e Probiótico para Equinos, Asininos e Muares.
A associação sinérgica de Prebiótico e Probiótico no MINERPLEX PROBIO EQUUS resulta em ação bioreguladora que contribui para a
manutenção do equilíbrio da microflora intestinal, que é essencial na digestão dos alimentos.
MINERPLEX PROBIO EQUUS possui em sua composição vitaminas, macrominerais, microminerais e minerais orgânicos para
suplementação de equídeos de diferentes categorias. Produto de excelente palatabilidade e aroma.
O MINERPLEX PROBIO EQUUS contém em sua composição macrominerais, microminerais e vitaminas, destacando-se:
Cobre Orgânico: auxilia no transporte de energia e oxigênio; formação
dos ossos; formação de tendões e ligamentos; fortalecimento das
paredes dos vasos sanguíneos.
Selênio Orgânico: melhoria da imunidade.
Manganês Orgânico: co-fator de enzimas envolvidas no metabolismo da
proteína, gordura e carboidratos.
Zinco Orgânico: participa do transporte de energia e oxigênio; formação
de ossos, pelos, pele e cascos.
Biotina: auxilia na formação e manutenção dos cascos.
Vitamina E: ação antioxidante mantendo a integridade celular. Participa
de processos reprodutivos, circulatórios e nervosos.
A suplementação dos animais com MINERPLEX PROBIO EQUUS contribui
para:
3 Redução de risco de ocorrências de problemas digestivos.
3 Melhora da digestibilidade das fibras.
3 Melhora do estado geral (aspecto da pelagem e qualidade dos cascos).
3 Contribui para melhorar o status imunológico.
3 Favorece a vitalidade dos animais.
3 Melhora no desempenho atlético dos animais.
Indicação do produto
Suplemento vitamínico e mineral com prebiótico e probiótico pronto para uso
para as diversas categorias de equinos, asininos e muares.

Níveis de Garantia
Biotina (Mín.)
3,35 mg/kg
Cálcio (Mín.)
150,00 g/kg
Cálcio (Máx.)
180,00 g/kg
Cobalto (Mín.)
40,00 mg/kg
Cobre (Mín.)
1.200,00 mg/kg
Cloro (Mín.)
150,00 g/kg
Enxofre (Mín.)
10,00 g/kg
Ferro (Mín.)
2.000,00 mg/kg
Fósforo (Mín.)
80,00 g/kg
Iodo (Mín.)
76,50 mg/kg
Magnésio (Mín.)
5.700,00 mg/kg
Manganês (Mìn.)
1.000,00 mg/kg
Matéria Mineral (Máx.)
800,00 g/kg
Saccharomyces
2,5x10x8 UFC/kg
Cerevisiae (Mín.)
Selênio (Mín.)
5,00 mg/kg
Sódio (Mín.)
100,00 g/k
Vitamina A (Mín.)
50.000,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mín.):
30.000,00 UI/KG
Vitamina E (Mín.)
750,00 UI/kg
Zinco (Mín.)
4.250,00 mg/kg

Embalagens
Sacos de 5 e 20 kg / Balde de 3 kg.

Recomendações de Uso
3 Disponibilizar para consumo contínuo em cochos específicos cobertos ou
em local sem incidência de chuva.
3 Animais em condições de atividade intensa, naturalmente podem consumir
mais suplemento vitamínico e mineral.
3 Recomenda-se que o saleiro fique próximo ao bebedouro e que este contenha
água limpa e fresca, sempre disponível para os animais.
3 Para animais estabulados fornecer o suplemento em cocho separado do
usado para a ração.
3 Dosagem diária individual = 60 a 80 g.
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