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Geschikt voor oudere paarden
Gemakkelijk te verteren • Vezelrijk

FIBRE MASH

SAMENSTELLING:
Fibre Mash is een vezelrijke slobber die speciaal ontwikkeld
werd voor oude paarden met gebitsproblemen. Deze
slobber bevat ingrediënten zoals timotheegras, gedroogde
cichoreipulp (van nature rijk aan inuline), erwtenvlokken,
sojavlokken en stukjes wortel. Deze mash wordt gekenmerkt
door een hoog vezelgehalte en een samenstelling
met kwalitatieve voedingsstoffen om de spiermassa te
optimaliseren. Dit voeder moet worden geweekt (15 min.)!
Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:
•

Timotheegras is een zeer kwalitatief ruwvoeder.

•

Cichorei bevat van nature inuline. Die polysacharide
bevordert een goede ontwikkeling van de darmflora en
heeft een prebiotisch effect.

•

•
•

Sojavlokken bevatten eiwitten van goede kwaliteit
(essentiële aminozuren). Aangezien ze gekookt en
geplet zijn, zijn ze goed en veilig verteerbaar.
Gemalen bietenpulp is van nature rijk aan digestieve
vezels en calcium.
Lijnzaad is een bron van omega 3-vetzuren die de
gezondheid van het paard sterk ten goede komt.

Timotheegras, Gedroogde cichoreipulp, Gedroogde suikerbietenpulp, Tarwezemelgrint, Luzerne, Lijnzaad, Haverdoppen,
Maïskiemschroot, Suikerrietmelasse, Erwtenvlokken, Lijnzaadschilfers, Ruwe lijnzaadolie, Getoaste sojavlokken, Wortelvlokken,
Kool- en raapzaadvoer.

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit					11.8%
Ruw vet						7.5%
Ruwe celstof					20.5%
Ruwe as						8.3%
Suiker 						5%
Calcium						1.13%
Fosfor						0.61%
Natrium						0.07%
Magnesium					0.19%
Zetmeel						6%

Berekende waarden (/kg):
UFC/kg 						0.77
DE-p (MJ/kg) 					9.3
VRE paard 					12
Ewpa 						0.77

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

GEBRUIKSAANWIJZING:

3a672a Vitamine A					5000 IU

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.

3a671 Vitamine D3					1000 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.

Mangaan					38 gr

3a700 Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl acetaat) 		

55 IU

Lysine						4 gr
Methionine 					1.4 gr

Koper						16 gr
Ijzer 						35 gr
Zink						38 gr
Kobalt						0.3 gr
Selenium						0.1 gr
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Jodium						0.3 gr
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Vind alle producten uit het SPORT & LEISURE-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

