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Naturmüsli Balance med urter  
Et kraftfoder til alle typer heste 

Absolut-Horse Naturmüsli Balance er et højtydende, fuldt vitaminiseret og mineraliseret 
kraftfoder, der samtidig har et kraftig reduceret stivelses- og sukkerindhold. 
Et sundt og velsmagende alternativ til traditionelt kraftfoder, der fuldt ud dækker 
behovet selv hos højtpræsterende heste. 
Naturmüsli Balance har et højt energiindhold i foderet. Det høje indhold af fibre understøtter 
fordøjelsen og sørger for en sund tarmflora. Et optimalt protein- og energiforhold, samt 
det høje vitaminindhold sikrer ydeevneparathed og effektiv muskelopbygning. 
Endvidere leverer udvalgte fedtkomponenter lige præcis de omega-3 fedtsyrer, 
som energistofskiftet kræver.  Naturmüsli Balance er særlig rig på vitamin E og er med sin 
specielle sammensætning af vitale stoffer produceret til selv højtydende sportsheste. 
Det meget lave stivelses- og sukkerindhold i forbindelse med det høje fiberindhold, egner sig 
især for de heste, der kæmper med maveproblemer m.m.. 
 

 Lav stivelses- og sukkerindhold 

 Længerevarende og stabil energifrigivelse (slow release) 

 Højt indhold af protein til vedligehold og velfungerende muskler 

 Øget energiindhold 

 Rig på flerumættede omega-3 fedtsyrer, som understøtter leveren og stofskiftet 

 Høj på vitaminer, mineraler og sporstoffer 

 Højt indhold af råfibre sørger for en sund tarmflora og understøtter fordøjelsen 

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

 Zink, kobber, mangan og selen i delvis organiske forbindelser, sikrer hurtigere regeneration af hestens 
immunsystem 

 Essentielle aminosyrer af høj kvalitet, som lysin, methionin og tryptophan understøtter vedligeholdelsen 
og udviklingen af musklerne 

 Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen  
 

Anbefalet fodring pr. dag:  
250 – 400 g pr. 100 kg kropsvægt 
 
Sammensætning: Snittet lucerne · Hvedeklid · Havreklid · Solsikkeekstraktionsskrå · Rapsolie · Æblekvas · 
Rapsekstraktionsskrå · Calciumcarbonat · Timothehø · Hørfrø · Ølgær · Kartoffelprotein · Bukkehorn · Timian · 
Anis · Rosmarin · Fennikel · Pebermynteblade · Lakridsrod ·  
MJ 12,40 / FE 0,94 energi/kg 
 

Indholdsgaranti: Råprotein 13,20 % · Råfibre 19,30 % · Råfedt 8,50 % · Råaske 11,10 % · Stivelse 4,90 % · 
Sukker 6,60 % · Methionin 0,22 % · Lysin 0,66 % · Tryptophan 0,21 % · Treonin 0,60 % · Calcium 1,30 % · Fosfor 
0,60 % · Magnesium 0,35 % · Natrium 0,30 % · Svovl 0,18 % 
 

Tilsætningsstoffer: Vitamin A 27.000 I.E. · Vitamin D 3.500,00 I.E. · Vitamin E 850,00 mg ·  
Vitamin K3 8,00 mg · Vitamin B1 32,00 mg · Vitamin B2 21,00 mg · Vitamin B6 12,00 mg ·  
Vitamin B12 0,95 µg · Folsyre 10,00 mg · Biotin 1.150,00 µg · Kobber 104,00 mg · Jern 429,00 mg ·  
Jod 2,50 mg · Mangan 308,00 mg · Zink 426,00 mg · Selen 1,90 mg · Kobolt 0,22 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 

 


