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Booster

Mix

Muscle builder

Quick recovery

With Linamix®

With soya flakes



Booster Mix

Verdeler

www.equifirst.eu

Booster Mix is een mengeling van Linamix® , sojavlokken en

brandnetelkorrels. Deze �Top-Feeding� is een uitgekiend

voedingssupplement dat het paard in staat stelt om snel te herstellen

en zijn spieren te ontwikkelen. Het wordt gegeven samen met het

voeder of idealiter vlak na (30 min) de arbeid. Dit niet-heetmakende

voer is de natuurlijke oplossing voor een goede spierontwikkeling van

het sportpaard.

Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:

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.

Sojavlokken

Bevatten eiwitten van goede kwaliteit

(essentiële aminozuren). Aangezien ze gekookt

en geplet zijn, zijn ze goed en veilig

verteerbaar.

Antioxidant

De inname van vitamine E en selenium

ondersteunt de spierregeneratie na een

inspanning.

Trage suikers

EquiSweet is een gezonde suikerstroop die

zorgt voor een progressieve en geleidelijke

afgifte van energie.

Elektrolyten

Elektyrolyten zorgen ervoor dat eventueel

ontstane tekorten aan mineralen als gevolg van

hevig zweten snel aangevuld worden.

GEBRUIKAANWIJZING

Te gebruiken in een hoeveelheid van 150 à 200 g per 100 kg

levend gewicht en per dag. Het rantsoen moet idealiter worden

gegeven vlak na de inspanning of als aanvulling op het rantsoen.

Het voeder steeds koel, droog en donker bewaren.

GEWAARBORGDE GEHALTES

UFC/kg 1.11

DE-p (MJ/kg) 14.65

VRE paard 18

Ewpa 1.11

Ruw eiwit (%) 21.5

Ruw vet (%) 17

Ruwe celstof (%) 7.5

Ruwe as (%) 6.5

Suiker (%) 8.7

Zetmeel (%) 10

Lysine (gr/kg) 12

Methionine (gr/kg) 3.4

Vitamines (/kg)

Vitamine E (mg/kg) 500

Omega-3 (gr/kg) 54

Mineralen en spoorelementen (/kg)

Calcium (%) 0.75

Fosfor (%) 0.46

Natrium (%) 0.13

Magnesium (%) 0.36

Organisch selenium (mg/kg) 0.3
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