FibrePellets

(uden korn og melasse)

Kraftfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse FibrePellets anvendes til heste i dårlig huld, sportsheste der er tynde
og mangler muskulatur eller til vedligeholdelse af en god foderstand.
Pillerne kan med fordel bruges som supplering til det øvrige krybbefoder ved behov
for ekstra kalorier. Absolut-Horse FibrePellets har et højt indhold af sunde fedtsyrer
og letfordøjelige fibre.
Det høje indhold af fibre og fedt giver hesten en god mæthedsfornemmelse.
Foderet indeholder desuden masser af Omega 3-6-9 fra hørfrø og har et højt indhold
af lysin, som er en god aminosyrekilde til muskelopbygningen.
Absolut-Horse FibrePellets er uden korn og har et meget lav sukker- og stivelsesindhold.
Da der ikke er tilsat foderet vitaminer og mineraler, skal disse suppleres, hvis ikke hesten
får dækket sit behov for næringsstoffer på anden vis.















Uden korn og melasse
Sojaskaller og sojaolie, NON GM
Letfordøjelige fibre giver hesten en positiv effekt på fordøjelsen og huld.
Høj indhold af lysin
Meget lavt indhold på sukker og stivelse
Moderat energiindhold
Velsmagende opskrift
Giver en god mæthedsfornemmelse
Kan bruges som midlertidig eller permanent grovfodererstatning
Kan bruges ved anstrengende præstation for at forhindre dehydrering.
Til heste med dårlig huld
Til sportsheste der er tynde og mangler muskulatur
Til heste med dårlige tænder kan produktet delvist erstatte den daglige grovfoderration
Til ældre heste sammen med Absolut-Horse Old Fellow Senior Müsli

Fodringsanbefaling:
50-100 g tørvægt pr. 100 kg kropsvægt/dag.
Anbefales at udfodre den anbefalede fodringsmængde over 2-3 daglige måltider. Anvend aldrig mere
end det anbefalede. Skal altid opblødes i kold eller lunkent vand i forholdet 1:3. Trækketid 15-30
minutter, alt efter vandtemperatur. Ved fodring udelukkende med FibrePellets og andet grovfoder,
suppleres med Absolut-Horse Mineral.
Sammensætning:
Hvedeklid · Tørrede sukkerroesnitter · Græspiller· Sojaskaller NON GM · Rapskage · Solsikkestrå ·
Hørfrø · Sojaolie NON GM · Lucerne ·
MJ 11,6 / FE 0,84 energi/kg
Indholdsgaranti:
Råprotein 12,10% · Råfibre 25,10% · Råfedt 4,30% · Råaske 5,70% · Stivelse 3,80% · Sukker 4,45% ·
Calcium 0,40% · Fosfor 0,30% · Magnesium 0,15% · Natrium 0,01% · Lysin 0,62% ·
Holdbarhed: Sæk 9/ BigBag 3 måneder fra produktionsdato (uåbnet),
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags eller til indblæsning (min. bestilling 3 tons)

Absolut Energi UG
Wittenberger Weg 21
24941 Flensburg / Tyskland

Tel. +45 3698 7222
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Vægt: 15 kg

