
H
e

a
l
t
h

y
 
F

i
b

r
e

 
M

i
x

Healthy

Fibre Mix

For sensitive horses

Formulated without grains

Digestion & muscle care



Healthy

Fibre Mix

Verdeler

www.equifirst.eu

Healthy Fibre Mix is een mix die veel vezels, vet en vitamines, en zeer

weinig suiker en zetmeel bevat. Deze mix is samengesteld zonder

granen en is bijzonder geschikt voor paarden die gevoelig zijn voor

suiker of met spijsverterings- en spierproblemen. Deze mix bestaat uit

de ingrediënten als luzerne, rode bietenvlokken, chicoreipulp en

rijstzemelen. De cichoreipulp bevat inuline en heeft daardoor een

prebiotisch effect.

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

Rijstzemelen

Bron van vet en vezels en een erg veilige,

alternatieve energieleverancier van suikers en

zetmeel. Het werkt ondersteunend voor het

spierstelsel.

Luzerne haksel

Vlinderbloemig gewas dat wordt gedroogd en

gehakseld. Deze lange en kwaliteitsvolle vezels

stimuleren de speekselvorming.

Cichorei

Cichorei bevat van nature inuline. Die

polysacharide bevordert een goede

ontwikkeling van de darmflora en heeft een

prebiotisch effect.

Rode bieten vlokken

Rode bieten zijn rijk aan vitamine B

(foliumzuur), kalium, fosfor en magnesium.

Vitamine C 

Vitamine C beschermt tegen celveroudering.

Het is onmisbaar voor de immunitaire

weerstand en versterkt de opname van

plantaardig ijzer.

Aardappeleiwit

Aardappeleiwit heeft een uitstekend

aminozuurprofiel

GEBRUIKAANWIJZING

Te gebruiken in een hoeveelheid van 0,5 à 1 kg per 100 kg levend

gewicht en per dag. Aan te passen afhankelijk van het ras, de

intensiteit van de inspanning en de kwaliteit van het ruwvoer. Het

krachtvoeder altijd onbeperkt aanvullen met kwalitatief ruwvoer.

Het paard moet altijd kunnen beschikken over vers water. Het

voeder steeds koel, droog en donker bewaren.

GEWAARBORGDE GEHALTES

UFC/kg 0.75

DE-p (MJ/kg) 11.26

VRE paard 10

Ewpa 0.75

Ruw eiwit (%) 13.7

Ruw vet (%) 10.8

Ruwe celstof (%) 19.5

Ruwe as (%) 10.3

Suiker (%) 4

Zetmeel (%) 7

Lysine (gr/kg) 6.4

Methionine (gr/kg) 2

Vitamines (/kg)

Vitamine A (IU/kg) 15000

Vitamine C (mg/kg) 90

Vitamine D3 (IU/kg) 3000

Vitamine E (mg/kg) 460

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Biotine (μg/kg) 360

Omega-3 (gr/kg) 25

Mineralen en spoorelementen (/kg)

Calcium (%) 1.7

Fosfor (%) 0.53

Natrium (%) 0.14

Magnesium (%) 0.24

Mangaan (mg/kg) 114

Koper (mg/kg) 48

Ijzer (mg/kg) 105

Zink (mg/kg) 114

Kobalt (mg/kg) 0.8

Selenium (mg/kg) 0.31

Jodium (mg/kg) 0.08
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