Old Fellow Senior Müsli
Kraftfoder til seniorheste
Old Fellow Müsli bruges som eneste kraftfodertilskud til hø og halm.
Næringsstofsammensætningen er specielt tilpasset ældre hestes behov.
Old Fellow Müsli møder alle de daglige krav til vitaminer, mineraler og sporstoffer,
ældre heste har brug for, da behovet for vigtige stoffer af høj kvalitet, såsom essentielle
aminosyrer og sporstoffer øges.
Specielt udviklet til ældre hestes behov, heste i dårlig form og tynde heste











Naturlige råvarer
Let fordøjeligt fuldfoder
Velsmagende opskrift
Lav udfodringsmængde
Lav på sukker og stivelse
Rig på essentielle aminosyrer, vitaminer og sporstoffer
Essentielle aminosyrer af høj kvalitet, som lysin, methionin og tryptophan understøtter
vedligeholdelsen og udviklingen af musklerne
Zink, kobber, mangan og selen i delvis organiske forbindelser, sikrer hurtigere regeneration af
hestens immunsystem
Forebygger aldersrelateret substanstab
Råvarerne sikrer god ædelyst

Anbefalet fodring pr. dag:
250-500 g pr. 100 kg kropsvægt/dag.
Sammensætning:
Hvedeklid · Lucernegrønmel · Havreskalklid · Rapsolie · Gulerødder · Mais · Æblekvas · Ærteflager ·
Molashine · Poppet hvede · Græspiller · Bygflager ·
MJ 11,00 / FE 0,83 energi/kg
Indholdsgaranti:
Råprotein 12,70% · Råfibre 14,20 % · Råfedt 5,71 % · Råaske 8,40 % · Stivelse 18,25 % · Sukker 8,19 % ·
Calcium 1,10 % · Fosfor 0,50 % · Magnesium 0,20 % · Natrium 0,40 % · Kalium 1,30 % · Methionin 0,19 %
· Treonin 0,50 % · Tryptophan 0,17 %.
Tilsætningsstoffer:
Vitamin A 18.100 I.E. · Vitamin D 2.007,00 I.E. · Vitamin E 380,00 mg · Vitamin K3 3,00 mg ·
Vitamin B1 6,00 mg · Vitamin B2 6,00 mg · Vitamin B6 4,00 mg · Vitamin B12 40,00 µg ·
Pantotensyre 10,00 mg · Folsyre 4,00 mg · Biotin 200,00 µg · Kobber 30,00 mg · Jern 100,00 mg ·
Jod 1,00 mg · Mangan 60,00 mg · Zink 120,00 mg · Selen 0,60 mg · Lysin 6,00 mg ·
Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato (uåbnet)
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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Vægt: 15 kg

