Energy Omega-3

TERMÉKEINK ÁRAI A FÖLDÖN JÁRNAK!
A termékünk összetétele majdnem megegyezik más világhírű
gyártók termékeivel.
(Svéd,Német,Angol etc.)
ÁLTALÁNOS
A legversenyképesebb zabmentes keverék, magas olajtartalommal.
Magas energiatartalom, gazdag Omega-3-ban, vitaminokban, nyomelemekben és ásványi anyagokban, melyek
kielégítik az intenzív erőfeszítéseket végző, például verseny, sport, akadályverseny, ügető és póló lovak igényeit.
A könnyen emészthető gabonák (kukorica, árpa), az extrudált lenmag és az élesztő formájában hozzáadott
probiotikumok segítenek a természetes bélflóra visszaállításában, még nehéz fizika terhelés után is. Az extrudált
lenmagból származó, telítettlen Omega-3 zsírsavak segítenek megerősíteni az immunrendszert, valamint jó
hatással van az ízületek működésére és állapotára, illetve segíti a komoly megterhelés utáni javulást. A magas
növényi zsírtartalom egy jól megbízható hosszútávú energiaforrás, amitől nem romlik a ló alkata. Az állóképesség
és az energiafogyasztás egyensúlyban van. Az extrudált lenmagtól a lova szőrzete fényes és selymes lesz.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
A lovankénti mennyiségek 100kg élőtömeg/nap mennyiségben értelmezendők a ló alkatához és az edzésének
állapotához igazítva, kiegészítve minimum 5-7 kg jó minőségű szálas takarmánnyal (széna és szalma).
Szinten tartás – Könnyű munka:
Könnyű munka – Közepes munka:
Közepes munka – Intenzív munka:
Intenzív munka:

BELTARTALOM
Átlagos Tápérték:
Energy Horse Feed Unit (HFU/kg): 0.96
Emészthető Energialó (MJ/kg) : 13.9
Ló által emészthető fehérje % : 10

300g-500g
500g-600g
600g-750g
750g-1kg

Nyers Fehérje %

13.5

Nyers Zsír %

6.5

Nyersrost %

11

Hamu %

7.5

Cukor %

5

Keményítő %

28

Vitaminok (egy kiló termékben)

A Vitamin (IU)

22500

D3 Vitamin (IU)

3500

E Vitamin

320

K3 Vitamin

2

B1, B2, B6 Vitamin

√

B12 Vitamin (mg)

37

Biotin (mg)

190

Ásványi anyagok és nyomelemek (egy kiló termékben)

Kalcium %

1.15

Foszfor %

0.41

Nátrium %

0.41

Magnézium %

0.95

Réz (mg)

0.32

Vas (mg)

27

Cink (mg)

176

Mangán(mg)

136

Kobalt (mg)

80

Kalcium %

0.90

Jód (mg)

1.65

Szelén (mg)

0.55

Kiegészítők az állattenyésztésben: 125*10^8
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47E (4b1702) (UFC)

Antioxidáns BHT/E321 (mg) : 6

KISZERELÉS: 20kg

TERMÉK ÁRA: 4750 ft./zsák

