
Mineralbrix (uden korn) 
Absolut-Horse Mineralbrix er et mineralfoder til heste af højeste kvalitet.  
 
Mineralbrix sikrer din hest alle de vitaminer, mineraler og sporstoffer, den har brug for  
til sundhed, vækst og ydeevne, både på mark og i løsdrift. Til alle heste i alle aldre og  
året rundt. Absolut-Horse Mineralbrix er beregnet til håndfodring. Tilføres dagligt.  
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. 
 

• Uden korn 

• Med hørfrøolie 

• Til heste der er nøjsomme eller kun får grovfoder 

• Meget lav sukker- og stivelsesindhold 

• Til heste som går på døgnfold med græs 

• Til heste med stofskifteproblemer 

• Brixene på 15 mm er nemme at give fra hånden og at have i lommen, da de ikke smuldrer 

• Meget lette at dosere 

• Tilføres dagligt 
 

Anbefalet fodring pr. hest og dag: 
Små ponyer:                                50-75 g om dagen  
Små hesteracer og islændere: 75 g om dagen 
Store racer:                                    100 g  om dagen 
 
Råvarer: 
Lucernegrønmel · Calciumcarbonat · Natriumklorid · Hørfrøolie · Magnesiumoxid · Ølgær · Æblerester 
Sukkerroemelasse·  
 
Indholdsgaranti: 
Råprotein 9,30% · Råfibre 13,50% · Råfedt 3,00% · Råaske 42,00% · Stivelse 1,00% · Sukker 3,90% ·  
Calcium 10,00% · Fosfor 2,50% · Magnesium 2,00% · Natrium 2,50% · Lysin 0,40% · Methionin 0,15% 
 
Tilsætningsstoffer: 
Vitamin A 300.000 I.E. · Vitamin D 29.000 I.E. · Vitamin E 3.500 mg · Vitamin K 50,00 mg ·  
Vitamin B1 220,00 mg · Vitamin B2 150,00 mg · Vitamin B6 70,00 mg · Vitamin B12 380,00 µg ·  
Mangan 2700 mg · Zink 3400 mg · Pantothensyre 200,00 mg  · Folinsyre 50,00 mg ·  
Biotin 5000,00 mcg · Jod 20,00 mg · Kobber 1000,00 mg · Jern 2000 mg · Selen 17,00 mg · Cholinklorid 1800 
mg. 
 

Holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdato                            Vægt: 15 kg 
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring. 
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