Level-Grow
Passer til:
•
•

Alle unghester i vekst fra 4 – 12 måneder
Drektige hopper

Beskrivelse:
Føll veier dobbelt så mye etter en måned, og tre ganger så mye når de er tre måneder
gamle. Dermed er de i den perioden i livet hvor de vokser raskest. Når de er seks
måneder veier de halvparten av sin fulle vekt, og når de er åringer så skal de ha nådd
65-75% av sin fulle høyde. Det er et meget viktig stadium i en hest sitt liv hvor man må
ta spesielt hensyn til hva man fôrer den med.
Saracen Level-Grow er forskjellig fra tradisjonelle fôr brukt av stutterier med at det
fokuserer på å produsere en redusert Glykemisk respons hos føll og avslhopper. LevelGrow sørger for høye nivåer Super-Fiber og olje, som sammen med proteiner er
essensielt for alle unghester. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom den
glykemiske prosessen i fôr og dannelsen av en korrekt benbygning hos føll.
Fordeler:
•
•
•
•
•

’Super-Fiber’ for optimale blod og glukose nivåer
Lett fordøyelig energi for bærekraftig vekst av skjelett, muskler og vev
Vegetabilske proteiner som hjelper føllets vekst og utvikling
Forhøyet mengde tilskudd og næring, noe som gir styrke til føllets benbygning
Bioplex mineraler tilsatt for å gi bedre benbygning

Ingredienser:
Kli – Havremel – Bygg – Superfiber – Malte soyabønner – Melasse – Kalkstein – Gjær
Bioplex mineraler og vitaminer – Vegetabilsk olje – Dicalcium phosphate - Salt
Næringsinnhold:
Protein 14,0%
Olje
6,9%
Fiber
12,7%

Fordøyelig Energi 12,0MJ/kg
Vitamin A
11,000IU/kg
Vitamin D
1,000IU/kg

Vitamin E
Selenium
Kobber

200IU/kg
0,50mg/kg
45mg/kg

Fôret inneholder over 25 forskjellige mineraler, vitaminer og sporstoffer som
biotin, B-vitaminer, sink og mange flere som alle er gunstige for hestens helse
og velvære

Solakrossveien 10 – 4050 SOLA – Tlf.: 51 65 29 50
Åpningstider: Mandag – Fredag kl. 11.00 – 19.00
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

