Voor een betere conditie
Rijk aan antioxydanten
Suikers met langzame afgifte
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Linamix® is een geëxtrudeerd (onder druk bereid) supplement
met lijnzaad, cichorei en is nu graanvrij. Het product is
geschikt als aanvulling op het voeder. Deze Top-Feeding
biedt een bijzonder hoge kwaliteit van vetten via lijnzaad,
en inuline (prebioticum) via cichorei. Dit product helpt de
algemene toestand van het paard te verbeteren en bevordert
ook de darmpassage. Het bevat bovendien twee antioxidantia
(vitamine E en biologisch selenium) waardoor het prima
geschikt is om de toestand en de gezondheid van uw paard te
verbeteren.

SAMENSTELLING:
Lijnzaad, Erwten, Gedroogde suikerbietenpulp, Isomaltulosemelasse, Aardappelzetmeel, Cichoreiwortels, Natriumchloride.

Analytische bestanddelen:
Ruw Eiwit					17 %
Ruw Vet						20 %
Ruwe Celstof					6 %

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:
Lijnzaad is een bron van omega
3-vetzuren die de gezondheid van het
paard sterk ten goede komt.
Cichorei bevat van nature inuline. Die
polysacharide bevordert een goede
ontwikkeling van de darmflora en heeft
een prebiotisch effect.
Langzame suikers. EquiSweet is een
gezonde suikerstroop die zorgt voor
een progressieve en geleidelijke afgifte
van energie.

Ruwe As						5 %
Calcium						0,4 %
Fosfor						0,36 %
Magnesium					0,22 %
Natrium 						0,25 %

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):
3a700 Vitamine E			

		

1000 mg

3b814 Organisch Selenium				

0.600 mg

Technologische toevoegingsmiddelen:
E310 Propylgallaat					150 mg

Antioxidant. De inname van vitamine
E en selenium ondersteunt de
spierregeneratie na een inspanning.
Organisch selenium behoort tot de
familie van de antioxidanten en deze
vorm is zeer gemakkelijk op te nemen
door het lichaam.

DISTRIBUTEUR

GEBRUIKSAANWIJZING:
100 gram per 100 kg levend gewicht per paard en per dag,
gemengd door het hoofdvoeder en aangevuld met 5-7 kg hooi
en stro van goede kwaliteit.

Vind alle producten uit het Specialities-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

