Horsemineral Pellets (uden melasse og korn)
Absolut-Horse Horsemineral er et mineralfoder af højeste kvalitet.
For at sikre ydelse, sundhed og frugtbarhed permanent igennem
fodringen, er det daglige målrettede brug af Absolut-Horse Horsemineral nødvendigt.
Dette mineralfoder nedsætter risikoen for manglen af vitaminer,
sporstoffer og mineraler, som hesten ikke optager igennem den daglige ration af hø,
havre, korn, wrap eller græs. Også velegnet til sarte heste, der har tilbøjelighed til
allergi eller lider af stofskifteproblemer.
Til alle hesteracer, som kun fodres med lidt eller ingen kraftfoder.









Korn- og melassefri
Til heste der kun får grovfoder
Meget lav sukker- og stivelsesindhold
Til heste som går på døgnfold med græs
Til stalde der selv vil blande hestens foder med korn
Til stalde der er selvforsynende med korn og grovfoder
Pille størrelsen på 3,5 mm egner sig særlig godt til blanding i grovfoderet
Højt indhold af E-vitaminer og Selen, som er vigtig for muskelopbygningen og regenerering.

Anbefalet fodring pr. hest og dag:
Føl:
Plag 1 år:
Plag 2 år:
Små ponyer:
Små hesteracer og islændere:
Store heste:
Hest i let til medium arbejde:
Præstationsheste:

30-150 g
50 -100 g
100-150 g
50-100 g
75 g
100 g
125-150 g
150-200 g

Råvarer:
Lucernegrønmel · Calciumcarbonat · Natriumchlorid · Monocalciumfosfat · Hørfrøolie · Magnesiumoxid ·
Ølgær · Dextrose · Fennikel · Koriander.
Indholdsgaranti:
Råprotein 6,30% · Råfibre 10,10% · Råfedt 6,50% · Råaske 51,00% · Stivelse 1,00% · Sukker 2,00% ·
Calcium 12,00% · Fosfor 2,10% · Magnesium 1,65% · Natrium 3,70%.

Tilsætningsstoffer:
Vitamin A 400.000 I.E. · Vitamin D 35.000 I.E. · Vitamin E 5.000 mg · Vitamin K 75,00 mg ·
Vitamin B1 300,00 mg · Vitamin B2 650,00 mg · Vitamin B6 200,00 mg · Vitamin B12 500,00 µg ·
Mangan 1800 mg · Zink 3000 mg · Pantothensyre 200,00 mg · Niacin 350,00 mg · Folinsyre 50,00 mg ·
Biotin 6000,00 mcg · Jod 15,00 mg · Kobber 1000,00 mg · Jern 2500 mg · Selen 15,00 mg · Kobolt 10,00 mg.
Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.

Absolut Energi UG
Wittenberger Weg 21
24941 Flensburg / Tyskland

Tel. +45 3698 7222
www.absolut-horse.dk
info@absolut-horse.dk

Vægt: 15 kg

