
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ΥΥΥΨΨΨΗΗΗΛΛΛΗΗΗΣΣΣ      ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      ΝΝΝοοο111   
    ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ 
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      Αυτό το προϊόν είναι το τέλειο διατροφικό συμπλήρωμα για επιδεικτικά σπόρ/αθλήματα.   
      Αυτό το εγκεκριμένο συμπλήρωμα θρεπτικών και δραστικών ουσιών με (TORULA) μαγιά 
και προβιοτικές ιδιότητες, παρέχει δύναμη και αντοχή στο άλογο και συγκεκριμένα στη 
μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και γι’ αυτό η φυσική ικανότητα του αλόγου αυξάνεται, μέσα 
από μια βελτιωμένη διαδικασία χώνευσης στο μεγάλο έντερο – και έχει ως αποτέλεσμα την 
συντόμευση του χρόνου ανάρρωσης. 
 

Σύνθεση: 
Ζύμες και συστατικά τους (Torula yeast) 20,0%, εκχύλισμα σογιάλευρου, σιτάρι, σπόρια σιταριού, 
μελάσα τεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, γλυκόζη, πίτουρα σιταριού, χλωριούχο νάτριο. 
 

Συστατικά: 
Ολικές πρωτεΐνες 29,5 %, ολικά λιπίδια 2,9 %, ολικές ίνες 4,5 %, ολική τέφρα 2,9 %, ασβέστιο 2,2 %, 
φώσφορος 1,3 %, νάτριο 1,5 %, μαγνήσιο 0,2 %. 
 

Πρόσθετες ουσίες/kg 
Θρεπτικές πρόσθετες ουσίες: 
Βιταμίνες και ουσίες που δρουν όπως οι βιταμίνες (vitamin-like) :  
Βιταμίνη A (E672) 500.000IU, Βιταμίνη D3 (E671) 20.000IU, Βιταμίνη E (3a700) ως ρακεμικό μίγμα 
των 8 στερεοϊσομερών της οξικής α-τοκοφερόλης 5.000mg, βιταμίνη C (E300) ως L-ασκορβικό οξύ 
1.000mg, νικοτινικό οξύ (νιασίνη) 160mg, χολίνη ως χλωριούχο άλας 70mg, παντοθενικό οξύ ως 
παρασκεύασμα D-παντοθενικού ασβεστίου 120mg, βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) 80mg, βιταμίνη Β1 ως 
υδροχλωρική θειαμίνη 40mg, βιταμίνη B6 (3a831) ως υδροχλωρική πυριδοξίνη 40mg, φολικό οξύ 
0,7mg, βιοτίνη ως D(+)-βιοτίνη 360μg, βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη) 160μg. 
Ιχνοστοιχεία: 
Σίδηρος (E1)με μορφή επταϋδρικού θειικού (II) άλατος 1.500mg, ψευδάργυρος (E6) με μορφή 
επταϋδρικού θειικού άλατος 600mg, μαγγάνιο (E5) ως οξείδιο του μαγγανίου (II) 330mg, χαλκός ως 
χαλκός (ΙΙ) με μορφή πενταϋδρικού θειϊκού άλατος 150mg, κοβάλτιο ως κοβάλτιο (ΙΙ) με μορφή 
επταϋδρικού θειϊκού άλατος 1,4mg, ιώδιο (E2) ως άνυδρο ιωδικό ασβέστιο 0,5mg. 
 

Οδηγίες χορήγησης:  
Άλογα 100g/ημέρα. Σε υψηλές απαιτήσεις 200-400g/ημέρα. Δύο ημέρες πριν τις διοργανώσεις 400-
500g/ημέρα. Η τροφή χορηγείται σε άλογα ηλικίας άνω των 5 εβδομάδων και έως 10% του συνολικού 
σιτηρεσίου. Δεν απαιτείται περίοδος αναμονής για συμμετοχή σε ιπποδρομίες. 
 

Συσκευασία:  
Κουβαδάκι πλαστικό 2,5kg. 
 

Φύλαξη:  
Σε θερμοκρασία 5-30οC. 
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Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: 

« Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ– 17123 
ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727 

Φαξ: 210-9322389, 
 E-Mail: karavias.sa@gmail.com 

www.karavias-sa.gr 

  


