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De praktiska mineraltärningarna 

 
SemperCube är en mycket hanteringsvänlig mineraltärning, som är speciellt lämplig som 
mineraltillskott till hästar på bete, där det inte ges något kompletteringsfoder eller till hästar som står på 
en ren grovfoderdiet. 
 
- Enkel dosering till hästar på bete 
- Praktiskt tärningsformat 
- Högt innehåll av spårämnen 
- Målinriktad näringstilldelning 
 
SemperCube kan lätt läggas i fickan, så det är enkelt att ge hästen på bete eller individuellt i flocken. 
SemperCube ger en behovsinriktad vitamin- och mineraldosering tack vare de förstklassiga råvaror 
som spannmålsgroddar, oljefrön, morötter, torkad frukt och grönsaker. Genom dessa ingredienser får 
hästen i sig naturliga vitaminer och spårämnen i ursprunglig bindningsform, varmed upptagligheten 
och utnyttjandet optimeras. Jämfört med mineralslicksten har SemperCube fördelen att 
näringsämnena kan tillföras i precis rätt mängder. 
 
SemperCube är också lämpligt till hästar som pga. en låg fodermängd behöver ytterligare mineraler 
 
SAMMANSÄTTNING 
Kornflingor 35 %, kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), havsalgmjöl, äppelsirap, majsgroddar, salt, 
snittat varmluftstorkat alphö, äppelmäsk, finmalda oljefrön (linfrön, solroskärnor, fänkålsfrön) 3,8 %, 
blandning av kallpressade oljor (linfrö-/solroskärnolja) 3,3 %, persilja, magnesiumacetat, 
vindruvkärnextrakt, kryddörter (koriander, gurkmeja, hagtorn) 1 %, ärtprotein, morötter, öljäst, vitlök, 
bananmjöl 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION  
Ca 15-25 g per 100 kg kroppsvikt dagligen tillsammans med ett näringsrikt grovfoder och bete.  
 
1 tärning = ca 5 g 



 
SemperCube 

 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

 Råprotein 8,0 %   Kalcium 8,5 %  

 Råfibrer 6,2 %   Fosfor 4,0 %  

 Råfett 6,5 %   Magnesium   1,6 %  

 Råaska 37,0 %   Natrium 2,0 %  

 Stärkelse 13,7 %   Kalium 0,2 %  

 Socker 4,0 %   Lysin 0,2 %  

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 

 Vitamin A 130.000 IE   Vitamin B12 300 mcg  

 Vitamin D3 14.500 IE   Biotin 1.500 mcg  

 Vitamin E 2.100 mg   Niacin 300 mg  

 Vitamin B1 80 mg   Folinsyra 40 mg  

 Vitamin B2 80 mg   Pantothensyra 150 mg  

 Vitamin B6 45 mg   Kolin 5.000 mg  

SPÅRÄMNEN PER KG 

 Järn 1.000 mg   Jod 18 mg  

 Zink 3.300 mg   Kobolt 10 mg  

 Mangan 2.700 mg   Selen 5 mg  

 Koppar 650 mg      


