
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽIVATEĽOV  
 

Názov veterinárneho prípravku: EQUIMIN 70 v 1 plv.  
Výrobca:  
PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika 
Držiteľ rozhodnutia:  
PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika 
Zloženie: 
1 g veterinárneho prípravku obsahuje: 
Calcium       345  mg 
Magnesium     26,1 mg 
Natrium         3,78 mg 
Chlorum 1,14 mg 
Kalium            1,91 mg 
Ferrum           0,545 mg 
Silicium          0,490 mg 
Zincum       0,00239 mg 
aluminium, argentum, arsenicum, aurum, barium, beryllium bismuthum, borium, bromum, 
cadmium, carbonium, cerium, caesium, chromium cobaltum, cuprum, dysprosium, erbium, 
europium, fluorum, gadolinium, gallium, germanium hafnium, holmium, hydrargyrum, 
indium, iodum, iridium, lanthanum, lithium, lutecium, manganum, molybdenum, neodymium, 
niccolum, niobium, osmium, palladium, phosphorus, platinum, plumbum, praseodymium, 
rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, scandium, selenium, stannum, stibium, 
stroncium, sulfur, tantalum, tellurium, terbium, thallium, thorium, thulium, titanium, 
vanadium, wolfram, ytterbium, yttrium, zirconium 
Popis veterinárneho prípravku: Biely, šedobiely až béžový prášok. 
Druh a kategória zvierat: Kone. 
Charakteristika: Je určený pre kone ako doplnok výživy na optimalizáciu hladiny minerálov 
v tele zvierat. Je to unikátny multi-minerálny komplex získaný z morských rastlín žijúcich v 
ekologicky čistých miestach. Pozostáva z bioaktívneho vápnika a horčíka spolu so 70 
stopovými prvkami, výnimočný ich biologickou dostupnosťou a bioaktivitou. Najvyššie 
zastúpenie v prípravku majú vápnik, horčík, draslík a sodík, ktoré sú hlavnými stavebnými 
prvkami organizmu, železo je prenášačom kyslíka v krvi; zinok má nezastupiteľné miesto v 
enzýmových systémoch, kremík je schopný viazať vodu a podporuje zabudovanie vápnika do 
kolagénovej matrice. Vďaka vyváženému obsahu stopových prvkov je maximálne 
stimulovaný nervovosvalový prenos, svalová kontrakcia a vodivosť nervov. 
 
Oblasť použitia: 

 Veterinárny minerálny prípravok do krmiva. 
 Zlepšenie zdravotného stavu kostí, pohybového a tráviaceho systému ako aj celého 

organizmu. 
 Udržanie optimálnej hustoty kostnej hmoty, ktorá môže byť negatívne ovplyvnená 

(znížená) dlhodobou záťažou. 
 Obdobie rastu žriebät. 
 Intenzívna fyzická záťaž počas  pretekov a tréningu. 
 Prevencia karencie minerálnych látok a stopových prvkov. 
 Obdobie sezónnych prác ťažných koní. 
 Vhodný na podporu vytrvalostných výkonov. 
 V rekonvalescencii po chorobe.  

 



Spôsob použitia: Dôkladne zamiešaný v krmive. 
 
Dávkovanie:  
15 g veterinárneho prípravku alebo jedna polievková lyžica na kus a deň, počas 20 dní 
Veľkosť balenia: 100 g, 250 g, 1 kg. 
Spôsob uchovávania: Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom. Uchovávať 
mimo dohľadu a dosahu detí.  
Čas použiteľnosti: 2 roky. 
Dátum revízie textu: 3.5.2013 
Len pre zvieratá. Bez predpisu veterinárneho lekára.  
Schval. č. SR: 014/M/13-S 
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