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High Performance Pellets (uden havre) 
Et komplet havrefri kraftfoder til heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater 
 

Et komplet sports-og præstationsfoder til alle typer sportsheste. 
Absolut-Horse High Performance er en velsmagende, havrefri fuldkorn pellet,  
der tilfører hesten en god og naturlig energi.  
De forskellige foderkomponenter af høj kvalitet sørger for at hestens  
næringsstofbehov dækkes, hvilket gør, at Absolut-Horse High Performance  
er et sports- og præstationsfoder til kunder med høje krav.  
Sammensætningen sikrer optimale betingelser for sportshestens trivsel,  
muskelopbygning, udholdenhed og energi.  
Velegnet til heste, der bliver for temperamentsfulde af havre, både på  
vedligeholdelses- og konkurrenceniveau. 
 

 Uden havre 

 Lav på sukker 

 Velsmagende opskrift 

 Lav udfodringsmængde  

 Også velegnet til alvsheste og føl  

 Højt indhold af E-vitamin og kobber 

 Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt 

 Komponenter af høj kvalitet sørger for 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:  
Heste i let til middel arbejde:  200-300g pr. 100 kg kropsvægt.  
Heste i hårdt arbejde:  300-600g pr. 100 kg kropsvægt.  
 

Ved mindre tildeling anbefales et tilskud af Absolut-Horse Power Vital Komplex Plus mineral.   
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.  
 

Råvarer:  
Majs · Roesnitter · Hvedeklid · Hvede · Byg · Sukkerroefibre · Sojabønneolie · Sojaskrå ·  
Ca-na-fosfat · MJ 12,50 / FE 0,95 energi pr. kg 
 
Indholdsgaranti:  
Råprotein 10,80% · Råfibre 6,0% · Råfedt 4,80% · Råaske 8,50% · Stivelse 33,10% · Sukker 5,88% ·  
Calcium 1,80% · Fosfor 0,40% · Magnesium 0,20% · Natrium 0,45% ·  
 

Tilsætningsstoffer:  
Vitamin A  20.000 I.E. · Vitamin D3 2.200 I.E. · Vitamin E 260,00 mg · Vitamin K3 4,00 mg · Vitamin B1 8,00 mg · 
Vitamin B2 6,00 mg · Vitamin B6 6,00 mg · Vitamin B12 30,00  µg · Pantothensyre 10,00 mg · Niacin 25 mg · 
Folinsyre 1,00 mg · Biotin 250,00 mcg · Kobber 33,30 mg · Jern 115,00 mg · Jod 1,10 mg · Mangan 65,00 mg · 
Zink 135,00 mg · Selen 0,66 mg · Kobolt 0,55 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) med CVR.Moms Nr 
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