HorsePro Senior
Kraftfoder til heste
Analytiske bestanddele:
13,0
7,5
13,5
11,5
1,89
0,81
0,80
0,29

% Råprotein
% Råfedt
% Træstof
% Råaske
% Calcium
% Fosfor
% Natrium
% Magnesium

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:
Ernæringsmæssige:
22080 i.e. A-vitamin (3a672a)
3600 i.e. D3-vitamin (3a671)
457 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat
25,6 mg B1- Vitamin
20,8 mg B2- Vitamin
15,2 mg B6- Vitamin
0,21 mg B12- Vitamin
37 mg D- Pantotensyre
72 mg Nicotinsyre
3,0 mg Biotin
320 mg Chlorinchlorid
19,2 mg Folinsyre
6,9 mg K3- Vitamin
160 mg Fe, jern-II-sulfat (3b103)
32 mg Cu, kobber-II-sulfat pent. (3bE4)
32 mg Cu, kobberchelat glycin (3bE4)
140 mg Mn, manganoxid (3b502)
100 mg Zn, zinkoxid (3b603)
100 mg Zn, zinkglycinchelat hydrat (3b607)
2,00 mg I, calciumjodat anhydrat (3b202)
0,33 mg Co, cobolt-II-carbonat (3b304)
0,40 mg Se, natriumselenit (3bE8)
0,40 mg Se, se-meth NCYC R397 (3b8.11)
Zootekniske:
3 mia CFU Sacc Cerevisiae CNCM I-1077 (E1711)

Næringsstofprofil

Pr. FE

FE

Pr. Kg
0,89

Ford råprotein, gram

110

98

Ford cellevægge, gram

293

260

Stivelse %

15,0

13,3

Sukker %

7,5

6,6

77

68

Fedtsyrer gram

Sammensætning:
Havre (15,72%); Sojaskaller (15,25%); Maltpiller (12,00%);
Sojaskråfoder (10,00%); Tørrede roesnitter (8,00%);
Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme (5,70%);
Majsflager (5,00%); Ærteflager (5,00%); Lucernegrønpiller
(4,00%); Lucernehø, tørret ved høj temperatur (4,00%);
Roemelasse (3,90%); Calciumcarbonat, kridt (2,60%);
Monocalciumfosfat (2,25%); Natriumklorid, fodersalt (2,00%);
Johannesbrød, tørret (1,25%); Hørfrø (1,00%); Produkt af
gærceller (1,00%); Vit-Forblanding (0,80%); Magnesiumoxyd
(0,25%); Biotin vit. 1000 (0,15%); Produkter fra forarbejdning
af urter (0,10%); Levucell SC 10 TITAN (0,03%)

Produktbeskrivelse:
Velsmagende lækker blanding til din hest, når den er op i alderen.
Dette er en foderblanding, hvor der er taget hensyn til den ældre hests behov. Ældre heste kan have problemer med
tænder, ædelyst samt nedsat foderudnyttelse. Det er der taget højde for i HorsePro Senior, hvor havre, majs- og
ærteflager sikrer hesten let optagelig energi.
Derudover er der fokuseret på forskellige energirige letfordøjelige fibre, der bl.a. kommer fra sojaskaller, maltpiller,
roefibre og lucerne. HorsePro Senior indeholder desuden en koncentreret vitamin- og mineralblanding, og har
derudover et højt indhold af protein samt fedt. Det betyder, at hesten vil blive dækket ind ved en relativt lille mængde
foder. Desuden indeholder HorsePro Senior levende gærceller, der virker probiotisk i bagtarmen og hjælper hesten
med at opretholde en sund mikroflora. En sund mikroflora er en forudsætning for immunforsvaret og hestens evne til
at fordøje fibre, så med HorsePro Senior støttes den ældre hest optimalt indefra.
I HorsePro Senior har vi kræset ekstra for smag og velvære, da det er vigtigt at den ældre hest har en god
foderoptagelse. For at øge hestens trivsel gennem foderet, er HorsePro Senior tilsat en urteblanding med 9 forskellige
urter: Lucerne, hvidløg, timian, oregano, mynte, brændenælde, fennikel, anis og marietidselfrø. Blandingen indeholder
desuden Johannesbrød, der har et højt indhold antioxidanter og er god for fordøjelsen, samt bidrager til den gode
smag.
Fodringsvejledning:
Foderblandinger fra HorsePro skal altid anvendes med grovfoder (hø eller wrap) af god kvalitet.
Vi anbefaler minimum 1,75 kg grovfoder pr 100kg hest. De nedenstående fodermængder er vejledende og man bør
altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dette:

Vægt

Vedligehold

Let arbejde

200

0,6 kg
3,5 kg wrap

0,9 kg
3,5 kg wrap

300

0,9 kg
5 kg wrap

1,2 kg
5 kg wrap

400

1,0 kg
6-7 kg wrap

1,4 kg
6-7 kg wrap

500

1,5 kg
8 kg wrap

1,8 kg
8 kg wrap

600

1,7 kg
9 kg wrap

2,1 kg
9 kg wrap

700

1,9 kg
11 kg wrap

2,5 kg
11 kg wrap

Dette produktblad er udleveret på kundens anmodning. Produktbladet er kun gyldigt den dag det er udleveret.

