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ORGANISK KALK 

& MINERALER 

ORGANISK KALK & MINERALER är 

utvunnen ur kalkrika alger (Lithothamnion  

calcareum) som växer i atlantens 

kustområden. Här växer algerna till sig och 

samlar under sin livstid på sig rikliga 

mängder näringsämnen från havet. Efter 

sin livstid bryts algen naturligt ner till ett 

skelett som är fullt av biotillgängligt 

(lättupptagligt) kalcium, magnesium och 

andra livsviktiga mineraler och 

spårämnen. Dessa kalcifierade rester av 

algen skördas, tvättas och torkas för att 

sedan malas ner till pulver. Allt i en 

skonsam process som bevarar 

näringsinnehållet. 

Med ORGANISK KALK & MINERALER kan 

du ge mindre men förvänta dig mer! 

 

100% ORGANISKA NÄRINGSÄMNEN 

Med organisk näring menas näring som 

tagits upp och ackumulerats i en växt. 

Växter tar upp all sin näring från miljön 

som omger dem. Djur är beroende av att 

växterna omvandlar näringsämnena till en 

organisk form som de kan tillgodogöra sig. 

Organisk kalk har en molekylär struktur 

som gör den överlägset lättupptaglig i 

jämförelse med mald kalksten eller 

benmjöl. 

I ORGANISK KALK & MINERALER ingår 

utöver kalk och magnesium, minst 70 

andra mineraler och spårämnen, som alla 

samverkar för att skydda kroppen och ge 

den näring. 

Mineralanalys per kryddmått: 

Kalcium 200 mg 

Magnesium18 mg 

Svavel 2,7 mg 

Kalium 0,2 mg 

Fosfor 0,3 mg 

Natrium 13,2 mcg 

Zink 13,2 mcg  

Jod 12 mcg 

Selen 0,6 mcg 

SAMT MÅNGA FLER AKTIVA ÄMNEN! 

 

ORGANISK KALK & 

MINERALER är ett suveränt 

näringstillskott för hemgjord 

djurmat. 

Kombinera gärna ORGANISK KALK & 

MINERALER med SUPERMIX – tillsammans 

med en för individen anpassad, naturlig 

kost, får hunden och katten en komplett 

måltid, fullpackad av naturlig näring! 

 

Enkel att dosera:  

Blanda in cirka 1 kryddmått för 

varje 100 gram fodermängd, eller 

1 tesked för varje 500 gram 

fodermängd. 

 

500 gram ORGANISK KALK & MINERALER 

räcker ca 210 dagar för en hund på 20 kilo. 

Finns i 500 gram och i 2 kg förpackning. 

 


