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Performance (med havre) 
Kraftfoder med havre til heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater 
 

Absolut-Horse Performance er et kraftfoder med havre.  
En sund foderblanding til alle formål. En solid grundlæggende forsyning  
af alle vigtige mineraler, sporstoffer og vitaminer. Pelleteret fuldfoderblanding, 
der er baseret på kvalitetshavre, men har et middel indhold af stivelse, der 
giver god energi til den arbejdende hest.  
 
En optimal balance mellem energikilderne gør Absolut-Horse Performance velegnet 
til føl, plag og præstationsheste, både på vedligeholdelses- og konkurrenceniveau. 
 

 Med havre  

 Optimal fiberpiller  

 Velsmagende opskrift  

 Lav udfodringsmængde  

 Lav på sukker og stivelse  

 Optimal calcium-fosfor balance  

 Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt  

 Komponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov dækkes  

 Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og tryptophan  

 Pillerne sikrer ens indhold af sporstoffer, vitaminer og mineraler i hver foderration 
 

Anbefalet fodring pr. dag:  
Føl:   1-2 kg hø/halm sammen med 0,5-2,5 kg Performance 
Plag:   2-4 kg hø/halm sammen med 2,5-4,0 kg Performance 
Præstationsheste:  4-5 kg hø/halm sammen med 4,0-7,0 kg Performance 
Heste i let til medium arbejde:  300-500g pr. 100 kg kropsvægt  
 

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af Absolut Horse Horsemineral. 
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.  
 

Sammensætning:  
Byg · Grønmel · Hvedeklid · Sukkerroefibre · Roesnitter · Havre · Havreskalklid · Hørfrø ·  
Ca-na-fosfat · Natriumklorid ·  
MJ 10,7 / FE 0,81 energi/kg 
 

Indholdsgaranti:  
Råprotein 11,50% · Råfedt 3,50% · Råfibre 14,20% · Råaske 8,50% · Stivelse 18,50% · Sukker 5,80% ·  
Calcium 1,00% · Fosfor 0,50% · Magnesium 0,25% · Natrium 0,40% ·  
 

Tilsætningsstoffer:  
Vitamin A 18.000 I.E. · Vitamin D3 2.000,00 I.E. · Vitamin E 150,00 mg · Vitamin K3 3,60 mg ·  
Vitamin B1 7,20 mg · Vitamin B2 5,40 mg · Vitamin B6 5,40 mg · Vitamin B12 27,00 µg ·  
Pantotensyre 9,00 mg · Niacin 22,50 mg · Folsyre 0,90 mg · Biotin 225,00 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 · Kobolt 0,50 mg 
 

Holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdato (uåbnet)   Vægt: 15 kg 
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.  
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags eller til indblæsning (min. bestilling 3 tons) 
 
 
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags eller til indblæsning (min. bestilling 3 tons) med CVR.Moms Nr. 


