
Första hjälpen i näringsform
Vitamite  Super Amino 66®

Starka, uthålliga muskler och hållbart skelett byggs av kvalitetsprotein, aminosyror, vitaminer och mineraler 
som är inriktade på tillväxt av muskulatur och skelett.

Vitamite Super Amino 66 är ett potent tillskott som innehåller 
66% protein. Det har en unik hästinriktad amino-profil som 

innehåller alla 10 essentiella aminosyror och höga halter av 
grenade aminosyror som är mest gynsamma för både 

muskeluppbyggnad och muskelreparation efter träning.  För 
optimal muskeltillväxt, starkt skelett och mjukdelar krävs en 

korrekt balans mellan alla dessa aminosyror. 
Studier har påvisat vilka aminosyror och i vilken mängd i 
förhållande till varann som krävs just för hästars behov. 

Vitamite Super Amino är framtagen med precis rätt kvoter för 
just hästar.

Det innehåller även höga halter av vitaminer och mineraler.

  

• Sporthästars återhämtning, muskeltillväxt, muskelreparation 
• Hästar i underhull och som har ett sänkt allmäntillstånd
• Hästar som behöver fylla ut överlinjen och snabbt öka muskelmassan
• Hästar som är under rehab 
• Hästar som förbereds inför årgångsvisning eller försäljning
• Avelsston som ger för lite mjölk
• Föl och unghästar i underhull och är lite efter i tillväxt och utveckling
• För ökad muskeltillväxt, starkt skelett, ökad ork och bättre hållbarhet
• Äldre hästar som behöver extra hjälp att bibehålla hälsa och livskvalitet

Vitamite Super Amino 66 innehåller även Vitamite Bonafide 
som främjar starkt skelett, starka senor och ligament. Det är 

optimalt att ge hästar i hård träning för att assistera 
återhämtning. Inför visning och försäljning är Super Amino 66 

suveränt för att snabbt få en mer musklad överlinje och 
generellt en ökad muskeltillväxt. 

Detsamma gäller efter skada, under rehab, för att snabbt 
bygga muskler som krävs för att undvika vidare 

skadeproblematik och stärka senor, ligament och skelett. 
Hästar som upplevs sakna ork kan också med fördel fodras 

med Super Amino 66.

 Vitamite Super Amino 66 är det givna tillskottet för:

Mineraler och vitaminer, per 200 gram: 
Mangan............ 40 mg
Koppar.............. 75 mg
Jod ....................0,3 mg
Zink................. 360 mg
Kobolt............... 0,4 mg

Molybden........... 0,2 mg
Selen.................... 0,8 mg
Vitamin A ........20000 IU
Vitamin E...............399 IU
Vitamin D...........4000 IU

Quinaquanone® .....7 mg
Vitamin C ..........1513 mg
Niacin .................109 mg
Tiamin ....................47 mg
Riboflavin.............. 32 mg

Niacin ...............109 mg
Pyridoxin .............15 mg
Vitamin B 12...... 0,2 mg
Biotin ...................1,2 mg
Kolin .....................86 mg

Folsyra ..............24 mg

Fullblod och halvblod i träning: 0,5 gram per kilo kroppsvikt 
dagligen.
Åringar som förbereds för visning och försäljning: 0,5-1 gram 
per kilo kroppsvikt dagligen.
Hästar i något underhull samt digivande ston: 1 gram per kilo 
kroppsvikt dagligen.
Hästar i dåligt skick, under rehab efter sjukdom och skada: 1,5-2 
gram per kilo kroppsvikt dagligen.

Foderråd och dosering:

Innehåller: 
Lysin, Metionin, Cystein, Treonin, Fenylalanin, Tyrosin, Histidin, 
Tryptofan, Arginin, Isoleucin, Valin, Leucin




