NIEUW

GASTRO CUBE

VOOR EEN OPTIMALE
MAAG-EN DARMGEZONDHEID
• Rijk aan hoogwaardige vezels
• Geschikt voor paarden met een gevoelige maag
• Ondersteunt een gezonde spijsvertering doordat het
speekselvorming bevordert en de negatieve effecten van (te veel)
maagzuur vermindert
• De combinatie van gist, natriumbicarbonaat, magnesium
en kalkwier dragen extra bij aan een optimale spijsvertering
• Bevat lijnzaad dat bijdraagt aan een mooi haarkleed
en een goede balans tussen omega-3 en omega-6 vetzuren
• Gemaakt van glutenvrije grondstoffen
• Laag in suiker/zetmeelgehalte
• Volwaardig krachtvoeder

ONTDEK ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP WWW.EQUIFIRST.EU

Volg ons op



GASTRO CUBE
Gastro Cube brok (8mm)

Gastro Cube is een met zorg samengestelde volwaardige
krachtvoeder voor paarden en pony’s met een gevoelige maag
en is ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering.
•

Rijk aan hoogwaardige vezels

•

Geschikt voor paarden met een gevoelige maag

•

Ondersteunt een gezonde spijsvertering doordat het
speekselvorming bevordert en de negatieve effecten
van (te veel) maagzuur vermindert

•

De combinatie van gist, natriumbicarbonaat,
magnesium en kalkwier dragen extra bij aan een
optimale spijsvertering

SAMENSTELLING:
Haverschillen,
Grasmeel,
Sojadoppen,
Raapzaadschroot,
Gedroogde Bietenpulp, Luzerne, Lijnzaadschilfers, Rietmelasse,
Lijnzaad,
Sojaolie,
Natriumchloride,
Gist,
Kalkwier,
Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Natriumbicarbonaat,
Magnesiumoxide

Analytische bestanddelen:
Ruw Eiwit					12,5 %
Ruw Vet						3,9 %
Ruwe Celstof					21,1 %
Ruwe As						8,9 %
Zetmeel						7 %
Suiker 						6 %
Calcium						0,9 %

•

Bevat lijnzaad dat bijdraagt aan een mooi haarkleed
en een goede balans tussen omega-3 en omega-6
vetzuren

Fosfor						0,4 %
Magnesium					0,3 %
Natrium 						0,4 %

•

Gemaakt van glutenvrije grondstoffen

Berekende waarden (/kg):

•

Laag suiker- en zetmeelgehalte

VRE paard					90 g

•

Gastro Cube is een volwaardig krachtvoeder

UFC						0.75

EW Pa 						0.75

ME paard 					7.9 MJ

GEBRUIKSAANWIJZING:

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

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.

3a672a Vitamine A					12000 IU

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.

3b405 Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat)			

20 mg

3b103 IJzer (IJzer(II)sulfaat monohydraat)			

96 mg

3b502 Mangaan (Mangaan(II)oxide)			

38 mg

3b603 Zink (Zinkoxide)				

96 mg

3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II)carbonaat)		

0.3 mg

3b201 Jodium (Kaliumjodide)				

0.5 mg

3b801 Selenium (Natriumseleniet)				

0.3 mg

3b815 Selenium (L-selenomethionine)			

0.1 mg

DISTRIBUTEUR

3a671 Vitamine D3					2000 IU
3a700 Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl acetaat) 		

300 IU

3a880 Biotine					320 µg

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

