Horse Standard

TERMÉKEINK ÁRAI A FÖLDÖN JÁRNAK!
A termékünk összetétele majdnem megegyezik más világhírű
gyártók termékeivel.
(Svéd,Német,Angol etc.)
A zöld zsákos Kraft kiváltója 25 kilós kiszerelésben, így
AJÁNDÉKBA 5 KILÓ TÁPOT KAP!!!
Granulált takarmány sport és hobbilovaknak
A kiegészítő takarmány granulátumot önmagában adjuk jó minőségű abrakkal együtt az állatnak.
Tartalmazza a gabonafélékből, lucernából és szójabab héjból álló keveréket kiegészítve vitaminokkal
(A, D3, E, B12 Vitaminok, Biotin), ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.
Az összetevők a könnyű emészthetőség miatt kerültek kiválasztásra.
Az olaj, rostok, cukor és keményitő mennyisége biztosítja a megfelelő energiaellátást.
Ideális az egészséges és kiegyensúlyozott etetéshez.
Átlagos Tápérték
Energy Horse Feed Unit (HFU/kg)
Emészthető Energialó (MJ/kg)
MADC (Ló által emészthetőfehérje)

0,74
10,81
93

Nyers Fehérje (%)
Nyers Zsír (%)
Nyersrost (%)
Hamu (%)
Cukor (%)
Keményítő (%)

12,5
3
13
7
8
18,5
1,7l = +/- 700g / 2l = +/- 825g

Vitaminok (1 kg termékben)
A Vitamin (IU)
10.000
D3 vitamin (IU)
1.200
E Vitamin (mg)
100
K3 Vitamin (mg)
1,5

B1, B2, B6 Vitamin
B12 Vitamin (µg)
24
Biotin (µg)
61
Kolin-Klorid (mg)
78
Ásványi elemek és nyomelemek (1 kg termékben)
Kalcium (%)
1,20
Foszfor (%)
0,42
Nátrium (%)
0,17
Kálium (%)
1,15
Magnézium (%)
0,25
Réz (mg)
11
Vas (mg)
53
Cink (mg)
49
Mangán (mg)
30
Kobalt (mg)
0,40
Jód (mg)
0,65
Szelén (mg)
0,25
Antioxidáns BHT/E321 (mg)
2
Összetétel:
Szójabab héj*, árpa, minőségi búzakorpa, lucerna pogácsa, maláta csíra, kukorica, cukorrépa melasz, kalcium-karbonát, só,
magnézium-oxid, lenmag, búza.


A termék GMO szóján alapul

Felhasználási javaslat:
A lovankénti mennyiségek 100kg élőtömeg/nap mennyiségben értelmezendők. Az adagolást hozzá kell igazítani a korhoz,
nemhez, fajtához, az alkathoz és az edzés fajtájához valamit intenzitásához, illetve, ha vemhes vagy szoptat az állat.
A takarmányt mindig ki kell egészíteni 5-7kg jó minőségű szálas takarmánnyal (széna és szalma). Ideális esetben soha ne
haladjuk meg a 2kg-ot a takarmánykiegészítőből és ezt a mennyiséget osszuk el egy nap 3 etetésre. A lónak mindig legyen
tiszta és friss vize.
Szinten tartás – Könnyű munka:
Könnyű munka – Közepes munka:
Közepes munka – Intenzív munka:
Intenzív munka:

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

Horse standard 25 kilógrammos kiszerelés. Ára: 5500 ft./zsák

