
 

 

Haferfrei Vital (uden havre) 
Kraftfoder til alle typer heste · müsli uden havre 
 

Absolut-Horse Haferfrei Vital et en naturlig og alsidig müsli. 
Haferfrei Vital bruges som eneste kraftfodertilskud til hø og halm.  
Absolut-Horse Haferfrei Vital har et højt indhold af E-vitamin og selen. 
Sammen med selen har vitamin E en positiv effekt på musklernes metaboliske kapacitet, 
hvilket øger hestens ydeevne. Åbnet korn og vegetabilsk olie giver en masse fordøjelig 
energi, hvilket er i det optimale forhold til indholdet af protein. Forsynet med organiske 
sporstoffer, så som kobber, jern, zink og mangan. Absolut Haferfrei Vital er velegnet 
til heste, der bliver for temperamentsfulde af havre. 
Velegnet til alle hesteracer, både på vedligeholdelses- og konkurrenceniveau. 
 

 Uden havre 

 Naturlige råvarer 

 Komponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov dækkes 

 Høj på vitaminer og mineraler 

 Sporstoffer i biologisk højoptagelig form  

 Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og tryptophan 

 Den høje strukturandel fremmer tyggeaktiviteten og foderoptagelsen optimeres 

 Velsmagende opskrift 

 Lav udfodringsmængde 

 Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og regenereringen 

 Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen 

 Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt 

 Velegnet til store hestehold, hvor foderøkonomien skal optimeres 

 Fint havre supplement 
 

Anbefalet fodring pr. dag:  
150 g – 300  g pr. 100 kg kropsvægt 

Sammensætning:  
Majsflager · Bygflager · Havreklid · Byg · Hvedeklid · Æblekvas · Lucernestrå · Solsikkemel · Rapsolie ·  
Hørfrø · Ølgær · Ekstruderet rapsskrå · Sukkerroefibre · Lucernegrønmel · Calciumcarbonat ·  
MJ 12,00/0,91 FE energi/kg 

Indholdsgaranti:  
Råprotein 10,20 % · Råfibre 9,10% · Råfedt 3,20% · Råaske 7,20% · Stivelse 33,49 % · Sukker 5,83% ·  
Calcium 1,20% · Fosfor 0,50% · Magnesium 0,20% · Natrium 0,45%. 
 

Tilsætningsstoffer:  
Vitamin A 19.400 I.E. · Vitamin D 2.200,00 I.E. · Vitamin E 370,00 mg · Vitamin B1 8,00 mg ·  
Vitamin B2 7,00 mg · Vitamin B6 5,00 mg · Vitamin B12 46,00 µg · Niacin 2,00 mg · Folinsyre 4,81 mg · 
Biotin 400,00 µg · Kobber 34,20 mg · Organisk Kobber 1,00 mg · Jern 104,00 mg · Organisk Jern 5,00 mg · 
Jod 1,20 mg · Mangan 68,00 mg · Organisk Mangan 2,00 mg · Zink 133,40 mg · Organisk Zink 5,00 mg · 
Selen 0,65 mg · Kobolt 0,10 mg.  
 

Holdbarhed: Sæk 6/ BigBag 3 måneder fra produktionsdato (uåbnet), Vægt: 15 kg 

Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring. 
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags 
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