Senior Mix

Senior Mix
For older horses
With soya flakes
With Linamix®

Senior Mix

Senior Mix is een vlokkenmix die specifiek is ontwikkeld voor oudere
paarden en pony's. Dit kwaliteitsvoer bevat Linamix®, sojavlokken en
brandnetels. Het is bedoeld om het paard in een goede algemene
conditie en in uitstekende gezondheid te houden. Soja is van nature
rijk aan essentiële aminozuren en door de gevlokte vorm is een veilige
vertering gegarandeerd

GEWAARBORGDE GEHALTES

Ewpa

0.86

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

Ruw eiwit (%)

13.5

Brandnetel
Brandnetel is rijk aan mineralen en
spoorelementen en aan Silicium in het
bijzonder. Biedt ook een interessant spectrum
van aminozuren.
Linamix®
Extrudaat op basis van lijnzaad (omega-3),
cichorei dat inuline (prebioticum) bevat, trage
suikers (EquiSweet) en granen.

UFC/kg

0.86

DE-p (MJ/kg)

11.51

VRE paard

10.6

Ruw vet (%)

5.5

Ruwe celstof (%)

10

Ruwe as (%)

9

Suiker (%)

6.3

Zetmeel (%)

27

Lysine (gr/kg)

5.5

Methionine (gr/kg)

2.2

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

Sojavlokken
Bevatten eiwitten van goede kwaliteit
(essentiële aminozuren). Aangezien ze gekookt
en geplet zijn, zijn ze goed en veilig
verteerbaar.
Gevlokte granen
Gevlokte granen zijn zeer verteerbaar als
gevolg van het stomen en vlokken.

Luzerne
Vezels van hoge kwaliteit die essentiële
aminozuren en calcium bevatten.

Granencorrector
Verrijkt met vitamines, mineralen en
sporenelementen zorgt deze corrector voor
een goed evenwicht tussen de verschillende
voedingsstoffen in het rantsoen.

18000

Vitamine D3 (IU/kg)

3300

Vitamine E (mg/kg)

350

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

460

Omega-3 (gr/kg)

7.9

Mineralen en spoorelementen (/kg)
Calcium (%)

1.3

Fosfor (%)

0.46

Natrium (%)

0.55

Magnesium (%)

0.44

Mangaan (mg/kg)

60

Koper (mg/kg)

33

Ijzer (mg/kg)

140

Zink (mg/kg)

140

Kobalt (mg/kg)

0.42

Organisch selenium (mg/kg)

0.15

Selenium (mg/kg)

0.38

Jodium (mg/kg)

0.7

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.

Verdeler
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