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Frysk Mix

For baroque horses

With soya flakes



Frysk Mix

Verdeler

www.equifirst.eu

Frysk Mix is een vlokkenmix die speciaal is ontwikkeld voor Friese en

barokke paarden. Dit product is geschikt voor paarden die

uithoudingsvermogen moeten hebben, zoals voor dressuur- en

menproeven. Het is verrijkt met Linamix® en sojavlokken en verschaft

eersteklas voedingsstoffen zoals omega-3 en een bijzonder compleet

aanbod van aminozuren. Naast vitamines, mineralen en

spoorelementen zijn ook koper en zink toegevoegd. Het

pectinesupplement zorgt voor een goede darmpassage en het lage

gehalte aan koolhydraten garandeert een veilige vertering.

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

Linamix®

Extrudaat op basis van lijnzaad (omega-3),

cichorei dat inuline (prebioticum) bevat, trage

suikers (EquiSweet) en granen.

Sojavlokken

Bevatten eiwitten van goede kwaliteit

(essentiële aminozuren). Aangezien ze gekookt

en geplet zijn, zijn ze goed en veilig

verteerbaar.

Trage suikers

EquiSweet is een gezonde suikerstroop die

zorgt voor een progressieve en geleidelijke

afgifte van energie.

Granencorrector

Verrijkt met vitamines, mineralen en

sporenelementen zorgt deze corrector voor

een goed evenwicht tussen de verschillende

voedingsstoffen in het rantsoen.

Organisch gebonden Selenium

Organisch selenium behoort tot de familie van

de antioxidanten en deze vorm is zeer

gemakkelijk op te nemen door het lichaam.

Natriumbicarbonaat

Natriumbicarbonaat is een krachtige

zuurneutraliserende stof.

GEBRUIKAANWIJZING

Te gebruiken in een hoeveelheid van 200 tot 500 gr 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.

GEWAARBORGDE GEHALTES

UFC/kg 0.85

DE-p (MJ/kg) 11.4

VRE paard 9

Ewpa 0.85

Ruw eiwit (%) 13.5

Ruw vet (%) 5.5

Ruwe celstof (%) 11.5

Ruwe as (%) 8

Suiker (%) 6

Zetmeel (%) 22.5

Lysine (gr/kg) 5.7

Methionine (gr/kg) 2.2

Vitamines (/kg)

Vitamine A (IU/kg) 15000

Vitamine D3 (IU/kg) 2500

Vitamine E (mg/kg) 340

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Biotine (μg/kg) 400

Omega-3 (gr/kg) 13.5

Mineralen en spoorelementen (/kg)

Calcium (%) 0.9

Fosfor (%) 0.4

Natrium (%) 0.45

Magnesium (%) 0.35

Mangaan (mg/kg) 48

Koper (mg/kg) 25

Ijzer (mg/kg) 120

Zink (mg/kg) 120

Kobalt (mg/kg) 0.4

Organisch selenium (mg/kg) 0.2

Selenium (mg/kg) 0.3

Jodium (mg/kg) 0.6
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