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Iceland Müsli (uden havre)                 
Kraftfoder til nøjsomme hesteracer · müsli uden havre 
 
Et kraftfoder til islændere og andre nøjsomme heste og ponyer. 
Absolut-Horse Iceland Müsli er et velsmagende kraftfoder til hverdagsbrug og  
tilfører hesten en god og naturlig energi.  
Foderet er højt på kobber, zink, svovl, selen og biotin.  
Specielt udviklet til den islandske hest og andre nøjsomme heste og ponyer,  
som f.eks. halfingere, fjordheste, tinkere og shetlandsponyer. 

 

 Strukturrig 

 Uden havre 

 Lav udfodringsmængde 

 Lav på sukker og stivelse 

 Tilfører hesten en god og naturlig energi 

 Høj på kobber, zink, svovl, selen og biotin 

 Optimal til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt 

 Tilsat en bred blanding af vitaminer, mineraler og sporstoffer 

 Komponenter af høj kvalitet sørger for hestens næringsbehov dækkes 

 Den høje strukturandel fremmer tyggeaktiviteten og foderoptagelsen optimeres 
 
Anbefalet fodring pr. dag:  
 200 g – 500 g pr. 100 kg kropsvægt 
 
Råvarer: 
Hvedeklid · Majsflager · Bygflager · Molashine · Lucernegrønmel · Ærteflager· Roemelasse ·  
Snittet lucerne · Æblekvas · Havreskalklid · Ølgær·  Lucernegrønmel · Rapsolie ·  
10,80 MJ / 0,81 FE energi pr. kg 
 
Indholdsgaranti: 
Råprotein 10,80% · Råfibre 17,00% · Råfedt 3,90% · Råaske 8,35% · Stivelse 19,00% · Sukker 6,00% ·   
Calcium 1,10% · Fosfor 0,55% · Magnesium 0,23% · Natrium 0,10%. 
 

Tilsætningsstoffer: 
Vitamin A 40.000 I.E. · Vitamin D 4.000 I.E. · Vitamin E 1000 mg  · Vitamin K3 12,00 mg · Vitamin B1 26,00 
mg · Vitamin B2 25,32 mg · Vitamin B6 15,25 mg · Vitamin B12 100,00 µg  · Svovl 0,13% 
Pantothensyre 41,00 mg · Niacin 34 mg · Folinsyre 10,00 mg · Biotin 756,00 mcg · Jern 653,00 mg · 
Kobber 120,00 mg · Jod 2,50 mg · Mangan 450,00 mg · Zink 500,00 mg · Selen 2,57 mg · Lysin 5,16 g ·  
 
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  


