
 Laadukas kivennäisrehu hevosille, joilla on  iho- tai karvanlaatuongelmia. 

Derma-Mineral sisältää korkealaatuisen tarjonnan  mineraaleja, vitamiineja ja 

hivenaineita, jotka yhdistetään rypäleenkivien, merilevän, mustakuminaöljyn, piimaan, 

bentoniitin, pellavaöljyn ja valituttujen hiivojen kanssa.

Derma-Mineral sisältää monipuolisen tarjonnan välttämättömiä mineraaleja, vitamiineja, hivenaineita ja 

aminohappoja.hevosille joilla on onglmia ihon tai karvapeitteen kanssa.  Sen sisältämä  sinkki, mangaani

ja seleeni  ovat tärkeitä hivenaineita iholle ja  aineenvaihdunnalle.  Nämä hivenaineet yhdistettynä B-

vitamiinien ja biotiinin kanssa tukevat ihon ja karvapeitteen hyvinvointia. Derma-Mineral sisältää myös 

piimaata ja merilevää, jotka toimivat luonnollisena hivenravinteiden lähteeenä lisäten karvan kiiltoa ja 

koko elinvoimaa. Solujen uudistumista edesauttaa  välttämättömät aminohapot, lysiini ja metioniini. 

Musta kumina öljy, hampun öljy ja pellavaöljy toimittavat välttämättömiä rasvahappoja, joilla on  tukeva 

vaikutus ihoon ja karvapeitteeseen.

 Ruokinta suositukset:

 Päivittäinen 20 g per 100 kg 

 isot hevoset: 90-150 g päivässä, pienet hevoset ja ponit: 40-80 g päivässä 



Derma-Mineral

Valmistusaineet

Kalkkipitoinen merilevä, mono-kalsiumfosfaatti, juurikasmelassileike, natriumkloridi, 

kalsiumkarbonaatti, vehnä, hiiva, leseet, magnesiumoksidi, pellavansiemen , pellavaöljy, 

mustakuminaöljy, rypsiöljyä 

Ravintoainekoostumus: 

Kalsium 10,0%

 Lysiini 1,0%

 Fosfori 3,5%

 Metioniini 0,5%

 Magnesium 2,0%

 Treoniini 0,1% '

Natrium 3,0%

 Kysteiini 0,1%

 Kalium 0,5%

 Lisäaineet per kg 

 D3-vitamiini 25.000 IU E-vitamiini kuten alfa-tokoferoliasetaattia 4000 mg, C-vitamiini kuten L (+) - 

askorbiinihappo - puhdasta ainetta 2,500 mg, B1-vitamiini kuten tiamiinimononitraatti - puhdasta 

ainetta 600 mg, B2-vitamiini riboflaviini  - puhtaana aineena 300 mg, B6-vitamiini kuten pyridoksiini-

hydrokloridi - puhdasta ainetta 300 mg, B12-vitamiini 2400 mikrogrammaa, Nikotiinihappo kuten 

nikotiiniamidi - puhdasta ainetta 1,760 mg, Pantoteenihappo kuten Ca-D-pantotenaatti - puhdas aine 

1,200 mg, Foolihappoa foolihappoa - puhdasta ainetta 200 mg, Biotiini biotiini valmistelu 50000 

mikrogrammaa, Koliinikloridi kuten koliinikloridia - puhdasta ainetta 3,000 mg, Betaiinin betaiini 2,000 

mg, Rautaa rauta (II) -sulphate, mono-hydraatti 1,180 mg, Mangaani kuten mangaanioksidi 1,750 mg, 

Mangaani mangaanina glysiini kelaatti, hydraatti 750 mg, Sinkkiä sinkkioksidi 3,040 mg ,Sinkki sinkki 

glysiini kelaatti, hydraatti 2,500 mg, Sinkkiä sinkki- sulfaatti, mono-hydraatti 500 mg, Kupari (II) 

kuparisulfaattina, penta-hydraattia 760 mg, Kupari kupari glysiini kelaatti, hydraatti 300 mg 

Jodin kalsiumjodaatti 17 mg, Seleeniä natriumseleniitti 11 mg, Seleeni kuten seleenin org. muoto 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (aktiivinen seleenihiiva) 5 mg, Koboltin koboltti (II) 

-karbonaatti-rakeet 10 mg, Piimaa 25,000 mg, Bentoniitti 50000 mg 
 

Maahantuoja:

 Kirahvi Oy, Yrittäjänkatu 2, Porvoo

 info@kirahvioy.fi

   Valmistusmaa Saksa
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