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 SemperCube 

Chutné a praktické  

 

SemperCube je praktická minerální kostička, která 

slouží pro mineralizaci nejen pastevně chovaných koní.  

Praktická kostička. Snadná manipulace a podávání pro 

koně i na pastvě vhodné i jako pamlsek .  Velmi bohaté 

na stopové prvky. Tento cenově atraktivní produkt 

disponuje velmi dobrým vybavením vysoce hodnotnými 

a stravitelnými stopovými prky, které jsou zvláště 

vhodné pro koně, kteří z důvodu nízké celkové denní 

dávky krmiva potřebují dostatečné zásobení minerály.  

Složení: 

Ječmenné vločky 35 %, vápník z mořských řas, moučka z mořských řas, jablečný sirup, kukuřičné klíčky, sůl, travní  

řezanka sušená teplým vzduchem, jablečné výl isky,  směs olejů ze semínek ( lněné semeno, slunečnicové semeno, 

fenyklové semeno) jemně mleté 3,8 %, lněný, slunečnicový olej lisovaný za studena 3,3 %, petržel, magneziový acetát, 

extrakt z jader vinné révy, byliny (koriandr, kurkuma, hloh obecný) 1,0  %, bílkovina z hrachu, karotky, pivovarské 

kvasnice, česnek, banánová moučka.  

Doporučené dávkování: 

Jako doplňkové krmivo k obvyklé dávce objemového krmiva doporučujeme cca 15 - 25 g na každých 100 kg tělesné 

hmotnosti koně a den. 1 kostička odpovídá zhruba 10 g.  

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 8,0% Vitamín A 130000 

1E 

Železo 1000m 
g 

Surová vláknina 6,2% Vitamín D3 145001 

E 

Zinek 3300m 
g 

Surový tuk 6,5% Vitamín E 2100m 
g 

Mangan 2700m 
g 

Surové popeloviny 37,0% Vitamín B1 80mg Měď 650mg 

Stravitelný surový 

protein 

 Vitamín B2 80mg Jód 18mg 

Stravitelná energie  Vitamín B6 45mg Kobalt 10mg 

  Vitamín B12 300mc 
g 

Selen 5mg 

Vápník 8,5% Biotin 1500m 

cg 

  

Fosfor 2,0% Kyselina nikotinová 300mg   
Hořčík 1,6% Kyselina listová 40mg   
sodík 2,0% Kyselina pantotenová 150mg    


