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Sports High Energy Light Pellets 
Kraftfoder til heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater · uden korn og melasse 
 

Absolut-Horse Sports High Energy Light Energy Pellets er et højtydende, fuldt vitaminiseret  
og mineraliseret sports- og præstationsfoder, der samtidig er 100 % kornfri og har et kraftig  
reduceret stivelses- og sukkerindhold. Et sundt og velsmagende alternativ til traditionelt  
sportshestefoder. 
 

Sports- og konkurrenceheste har brug for et højere energiindhold i foderet. Et optimalt protein-  
og energiforhold, samt det høje vitaminindhold sikrer ydeevneparathed og effektiv muskel- 
opbygning. Endvidere leverer udvalgte fedtkomponenter lige præcis de omega-3 fedtsyrer,  
som energistofskiftet kræver. Sports High Energy Light er korn- og melassefrit, særlig rig på  
vitamin E og er med sin specielle sammensætning af vitale stoffer, produceret til højtydende  
sportsheste. Det meget lave stivelses- og sukkerindhold i forbindelse med det høje fiberindhold,  
egner sig især for de sportsheste, der kæmper med maveproblemer og metaboliske  
sygdomme. 
 

 Korn- og melassefri 

 Lav stivelses- og sukkerindhold. 

 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 

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

 Mineraldelen er delvis organisk 

 Tilsat cikorie, som indeholder inulin – et naturligt præbiotika 

 Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af slim, som dækker mave- og tarmslimhinden med en beskyttende film 

 Lav udfodringsmængde 
 

Anbefalet fodring pr. dag:  
0,3 – 0,5 kg pr. 100 kg kropsvægt 
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand. 
 

Sammensætning: Lucernegrønmel ·  Æblekvas  · Hørfrø  · Solsikkebælg · Hørfrøkage · Sojaskrå · Cikorie · 
Calciumcarbonat ·  Hørfrøolie  ·  Johannesbrød · Ærteflager  ·  MJ 12,40 / FE 0,94 energi/kg 
 

Indholdsgaranti: Råprotein 14,50 % · Råfibre 19,00 % · Råfedt 6,50 % · Råaske 6,20 % · Stivelse 2,50 % · Sukker 4,20 % · 
Methionin  0,25 % · Lysin 0,70 % · Tryptophan 0,25 % · Calcium 1,20 % ·  Fosfor 0,50 % · Magnesium 0,30 % ·  
Natrium 0,33 %. 
 

Tilsætningsstoffer: Vitamin A 26.000 I.E. · Vitamin D 2.600,00 I.E. · Vitamin E 800,00 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 · Zink 45,00 mg · 
Organisk jern 75,00 mg · Jod 0,80 mg · Mangan 50,00 mg · Organisk mangan 75,00 mg · Organisk zink 60,00 mg · 
Selen 0,60 mg · Kobolt 0,50 mg ·   
 
Holdbarhed: 6 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) 


