Linamix®

Linamix®
To increase condition
Rich in antioxydants
Slow-release sugars

Linamix®

Linamix® is een geëxtrudeerd (onder druk bereid) supplement met
lijnzaad, cichorei, trage suikers en granen. 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.

GEWAARBORGDE GEHALTES

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

Ruwe as (%)

Lijnzaad
Lijnzaad is een bron van omega 3-vetzuren die
de gezondheid van het paard sterk ten goede
komt.

UFC/kg

1.13

DE-p (MJ/kg)

14.54

VRE paard

10.7

Ewpa

1.13

Ruw eiwit (%)

14

Ruw vet (%)

20

Ruwe celstof (%)

6
5

Suiker (%)

12

Zetmeel (%)

17

Lysine (gr/kg)

5.2

Methionine (gr/kg)

2.4

Vitamines (/kg)
Cichorei
Cichorei bevat van nature inuline. Die
polysacharide bevordert een goede
ontwikkeling van de darmflora en heeft een
prebiotisch effect.
Trage suikers
EquiSweet is een gezonde suikerstroop die
zorgt voor een progressieve en geleidelijke
afgifte van energie.

Vitamine E (mg/kg)

1000

Omega-3 (gr/kg)

98

Mineralen en spoorelementen (/kg)
Calcium (%)

0.4

Fosfor (%)

0.36

Natrium (%)

0.25

Magnesium (%)

0.22

Organisch selenium (mg/kg)

0.6

Antioxidant
De inname van vitamine E en selenium
ondersteunt de spierregeneratie na een
inspanning.

Organisch gebonden Selenium
Organisch selenium behoort tot de familie van
de antioxidanten en deze vorm is zeer
gemakkelijk op te nemen door het lichaam.

GEBRUIKAANWIJZING
Toe te voegen aan uw voeder in een hoeveelheid van 100 à 200 g
per 100 kg levend gewicht en per dag. Het voeder steeds koel,
droog en donker bewaren.

Verdeler
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