Fit & Light Pellets (uden korn, melasse og lucerne)
Kraftfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Fit & Light Pellets er fri for korn, melasse og lucerne og derfor særdeles
egnet som kalorielet fodring. Et sundt og 100 % kornfrit foder med et meget lavt indhold
af sukker og stivelse. Mineraldelen er delvis organisk.
Særdeles velegnet til heste og ponyer, der skal tabe sig, sensitive eller nøjsomme
konkurrence- og fritidsheste i vedligehold, let og middel arbejde.
 Korn- og melassefrit
 Uden lucerne
 Lavt stivelses- og sukkerindhold
 Rig på urter, som understøtter stofskiftet og fordøjelsen.
 Rig på flerumættede omega-3 fedtsyrer, som understøtter leveren og stofskiftet.
 Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og regenereringen
 Højt indhold af råfibre der sørger for en sund tarmflora
 Naturlige råvarer
 Høj på vitaminer, mineraler og sporstoffer
 Tilsat cikorie, som indeholder inulin – et naturligt præbiotika
 Lav udfodringsmængde
 Til heste med et følsomt mave- og tarmsystem
 Til heste der kræver et stabilt blodsukker
 Til heste der har brug for mange fibre og energi til arbejde
 Til heste der ikke tåler korn, melasse eller lucerne
Anbefalet fodring pr. dag:
0,2 -0,5 kg pr. 100 kg kropsvægtVed lavere doser, anbefales et tilskud af Absolut-Horse Horsemineral. Ved heste
med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.
Sammensætning:
Grønmel · Æblekvas · Hørfrø · Solsikkebælg · Roeflager · Hørfrøkage · Sojaskrå · Cikorie · Calciumcarbonat ·
Hørfrøolie · Natriumklorid ·
MJ 10,80 / FE 0,82 energi/kg
Indholdsgaranti:
Råprotein 14,00 % · Råfibre 25,00 % · Råfedt 4,90 % · Råaske 8,00 % · Stivelse 2,50 % · Sukker 4,20 % ·
Methionin 0,20 % · Lysin 0,55 % · Tryptophan 0,20 % · Calcium 1,20 % · Fosfor 0,50 % · Magnesium 0,25 % ·
Natrium 0,35 %.
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A 26.000 I.E. · Vitamin D 2.600,00 I.E. · Vitamin E 600,00 mg · Vitamin C 100,00 mg ·
Vitamin K3 0,20 mg · Vitamin B1 30,00 mg · Vitamin B2 25,00 mg · Vitamin B6 15,00 mg ·
Vitamin B12 0,20 µg · Folsyre 4,00 mg · Biotin 1000,00 µg · Kobber 30,00 mg · Organisk kobber 30,00 mg ·
Jern 80,00 mg · Organisk jern 75,00 mg · Jod 0,80 mg · Mangan 50,00 mg · Organisk mangan 75,00 mg ·
Zink 45,00 mg · Organisk zink 60,00 mg · Selen 0,60 mg · Kobolt 0,50 mg ·
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)
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Vægt: 15 kg

