HorsePro Easy Nature

Ref. nr.: 29269_2735-170220.

Tilskudsfoder til heste
Analytiske bestanddele:

Næringsstofprofil
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% Råprotein
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Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:
36984 i.e A-vitamin (3a672a)
6030 i.e. D3-vitamin (3a671)
565 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat
148 mg E-vitamin/RRR-alfa-tokoferyl-acetat (3a700)
42,9 mg B1- Vitamin (3a821)
17,4 mg B2- Vitamin
12,7 mg B6- Vitamin (3a831)
0,17 mg B12- Vitamin
31 mg Ca-D-Pantotensyre (3a841)
60 mg Niacinamid (3a315)
4,3 mg Biotin (3a880)
268 mg Chlorinchlorid (3a890)
16,1 mg Folinsyre (3a316)
5,8 mg K3- Vitamin (3a711)
134 mg Fe, jern-II-sulfat (3b103)
54 mg Cu, kobber-II-sulfat (3b405)
54 mg Cu, kobberchelat glycinhydrat (3b413)
235 mg Mn, manganoxid (3b502)
168 mg Zn, zinkoxid (3b603)
168 mg Zn, glycinchelat (3b607)
3,35 mg I, calciumjodat anhydrat (3b202)
0,55 mg Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304)
0,67 mg Se, natriumselenit (3b801)
0,67 mg Se, selenium yeast (3b8.12)

FE
Ford råprotein, gram
Ford cellevægge, gram
Stivelse %
Sukker %
Fedtsyrer %

0,81
99,5
291
4,9
7,4
6,7

Sammensætning:
Maltpiller, Sojaskaller, Hvedeklid, Tørrede roesnitter,
Sojaskråfoder, Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme,
Calciumcarbonat, kridt, Grønpiller, Lucernehø, tørret ved høj
temperatur; Monocalciumfosfat, Ærteflager, Natriumklorid,
fodersalt, Roemelasse, Vit-Forblanding, Hørfrø, Produkt af
gærceller, Gulerodsflager, Magnesiumoxyd, Biotin vit. 1000,
Produkter fra forarbejdning af urter, Agrimos

Produktbeskrivelse:
En kaloriefattig müsli målrettet alle typer af nøjsomme racer. Blandingen er kornfri og har et meget lavt indhold af
sukker (7,5%) og stivelse (4,9%). Samtidigt er den meget koncentreret på vitaminer og mineraler, hvilket gør at
hesten dækkes ind på en meget lille daglig foderration. Det gør den særdeles velegnet til nøjsomme heste- og
ponyracer; eller til heste der ikke tåler sukker og stivelse særlig godt.
HorsePro Easy Nature har et højt fiberindhold og sikrer derfor god tyggetid og stimulering af de gode tarmbakterier
der er en forudsætning for en sund fordøjelse. Foderet er tilpasset danske jordbundsforhold og dansk grovfoder, og
sikrer derfor at hesten dækkes ind med de mineraler, som de danske jorde ofte er i underskud af.
Easy Nature er tilsat lækre gulerodsflager, hørfrø, ølgær, bukkehorn og urterne rosmarin, mynte og brændenælde,
hvilket sikrer en god smag og støtter hestens velvære. Som kronen på værket er Easy Nature tilsat det anerkendte
produkt Agrimos®, der bidrager positivt til et sundt tarmmiljø. Agrimos® hjælper med at fjerne uønskede bakterier
fra hestens tarm.
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. Husk fri adgang til saltsten og rent drikkevand.
De anbefalede fodermængder er vejledende og man bør altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dette.
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Vedligehold
0,3 kg
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Let
0,4 kg
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Moderat
0,6 kg
0,8 kg
1 kg
1,2 kg
1,4 kg
1,6 kg

Vedligehold: 150-175 g/100 kg hest
Let arbejde: 200 g/100 kg hest
Moderat-hårdt arbejde: 225-250 g/100 kg hest
HorsePro Easy Nature kan med fordel kombineres med Fiber/Fiber Plus alt efter huld.
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