Opti Fibre

Opti Fibre
Complete daily diet
Fibres and mix
With Linamix®

Opti Fibre

Opti Fibre is een compleet voer voor sport- en recreatiepaarden. Het
product is verrijkt met Linamix® en vormt een perfecte combinatie van
kwaliteitsvol ruwvoer en een excellent krachtvoer. Deze vezelrijke
mengeling voldoet uitstekend aan de behoefte aan vezels, vet en
eiwitten en zorgt bij elk paard voor een optimale en veilige vertering.
Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:
Luzerne haksel
Vlinderbloemig gewas dat wordt gedroogd en
gehakseld. Deze lange en kwaliteitsvolle vezels
stimuleren de speekselvorming.

Linamix®
Extrudaat op basis van lijnzaad (omega-3),
cichorei dat inuline (prebioticum) bevat, trage
suikers (EquiSweet) en granen.

Gevlokte granen
Gevlokte granen zijn zeer verteerbaar als
gevolg van het stomen en vlokken.

GEWAARBORGDE GEHALTES
UFC/kg

0.67

DE-p (MJ/kg)

9.11

VRE paard

9

Ewpa

0.67

Ruw eiwit (%)

11.8

Ruw vet (%)

4

Ruwe celstof (%)

19.5

Ruwe as (%)

8

Suiker (%)

2.5

Zetmeel (%)

13

Vitamines (/kg)
Vitamine A (IU/kg)

9000

Vitamine D3 (IU/kg)

1500

Vitamine E (mg/kg)

200

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3
Biotine (μg/kg)

212

Omega-3 (gr/kg)

17

Mineralen en spoorelementen (/kg)
Granencorrector
Verrijkt met vitamines, mineralen en
sporenelementen zorgt deze corrector voor
een goed evenwicht tussen de verschillende
voedingsstoffen in het rantsoen.
Raaigras
Zeer kwalitatief ruwvoeder

Trage suikers
EquiSweet is een gezonde suikerstroop die
zorgt voor een progressieve en geleidelijke
afgifte van energie.

Calcium (%)

1.2

Fosfor (%)

0.35

Natrium (%)

0.3

Magnesium (%)

0.3

Mangaan (mg/kg)

26

Koper (mg/kg)

13

Ijzer (mg/kg)

64

Zink (mg/kg)

64

Kobalt (mg/kg)

0.3

Organisch selenium (mg/kg)

0.1

Selenium (mg/kg)

0.2

Jodium (mg/kg)

0.3

GEBRUIKAANWIJZING
Te gebruiken in een hoeveelheid van 2 à 2,5 kg per 100 kg levend
gewicht en per dag als volledig rantsoen. Aan te passen
afhankelijk van het ras, de intensiteit van de inspanning en de
kwaliteit van het ruwvoer. Het kan ook droog of bevochtigd
worden gebruikt als aanvulling op het dagelijks rantsoen. Het
paard moet altijd kunnen beschikken over vers water. Het voeder
steeds koel, droog en donker bewaren.

Verdeler
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