Voor een perfecte vitaliteit
Geformuleerd met veel vezels
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SAMENSTELLING:
Vital Mix is een vlokkenmengeling met veel vezels voor
sport- en recreatie paarden. Het product is verrijkt met
Linamix® en combineert perfect verschillende bronnen van
energie, eiwit en vezels. Deze niet verhittende mix bevat alle
noodzakelijke vitaminen, mineralen en sporenelementen en
is de ideale mengeling voor paarden met een normale tot
zware belasting.
Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:
•

•
•

•

•
•

Linamix®. Extrusie op basis van lijnzaad (omega-3),
cichorei met inuline (probioticum), langzaam
vrijkomende suikers (EquiSweet) en granen.
Granen in vlokken zijn licht verteerbaar door
het koken en walsen.

Maïsvlokken, Tarwevoer, Gerst, DDGS-maïs, Isomaltulosemelasse,
Speltdoppen, Lijnzaad, Kool- en raapzaadvoer, Calciumcarbonaat,
Maïs, Tarwe, Natriumchloride, Gedroogde cichoreipulp, Ruwe
sojaolie, Magnesiumoxide, Natriumbicarbonaat , Cichoreiwortels

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit 					12,5%
Ruw vet 						4,8%
Ruwe celstof 					10%
Ruwe as 						7,5%
Suiker 						5,8%
Zetmeel 						30%
Lysine 						4,7 gr
Methionine 					2 gr

Graancorrector. Verrijkt met vitaminen, mineralen
en sporenelementen elementen, zorgt deze corrector
voor een goed evenwicht tussen de verschillende
voedingsstoffen in het rantsoen.

Berekende waarden (/kg):

Organisch selenium maakt deel uit van de
antioxidanten familie en is in een vorm die gemakkelijk
wordt geassimileerd door het lichaam.

Ewpa 						086

Alfalfa. Vezels van hoge kwaliteit die essentiële
aminozuren en calcium bevatten.
Natriumbicarbonaat is een krachtige
neutralisator.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Te verstrekken in een verhouding van 0,5 tot 1 kg per 100 kg
lichaamsgewicht per dag. Aan te passen aan het ras, de intensiteit
van de arbeid en de kwaliteit van het ruwvoer. Het voeder moet
altijd worden aangevuld met vrij te kiezen ruwvoer van goede
kwaliteit. Het paardmoet altijd toegang hebben tot schoon en vers
water. Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van licht.

UFC/kg 						0.86
DE-p (MJ/kg) 					11.36
DCP paard					9.9

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):
Vitamine A 					15000 IU
Vitamine D3 					2500 IU
Vitamine E 					270 mg
Vitamine B1, B2, B6, B12, K3 				

✓

Biotine 						350 μg
Omega-3 					6,8%
Calcium						1%
Fosfor 						0,46%
Natrium 						0,47%
Magnesium 					0,38%
Mangaan					47 mg
Koper 						25 mg
Ijzer 						120 mg
Zink 						120 mg
Kobalt 						0,35 mg

DISTRIBUTEUR

Organisch Selenium 					0,12 mg
Selenium						 0,32 mg
Jodium 						0,6 mg

Vind alle producten uit het SPORT & LEISURE-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

