Show Improver Mix
Passer til:
• Hester og ponnier som trenger ekstra glans og vitalitet til pelsen
• Muslifôr for vektøkning og oppbygging av muskulatur
• Anbefales når man ønsker vektøkning eller holde vekten
• Hester som skal forberedes til utstilling
Beskrivelse:
Saracen Show Improver Mix er super for pelskvaliteten og glansen til hesten, og
er uvurderlig for alle som driver med avl, utstilling og salg. Den er også gunstig
når man ønsker vektøkning eller holde vekten. Det er en meget næringsrik
blanding og har et høyt men balansert kaloriinnhold som stammer fra
karbohydrater, olje og lett fordøyelig fiber.
For å unngå for mye stivelse i fôret er det blitt tilsatt Saracen Barley Hoops.
Blandingen er også tilsatt proteiner av høyeste kvalitet, noe som er essensielt i
oppbyggelse av muskler og pels.
Som i alle Saracen produkter er denne blandingen også tilsatt Saracen Super
Shine Plus.
Fordeler:
• Den ultimate fôrblandingen for pelsen, med høyt kaloriinnhold
• Ikke tilsatt havre
• Basert på alfalfa, med mikroniserte soyabønner og erter som protein
kilder
• Kontrollert energi utslipp som følge av en lett fordøyelig fiber kilde, noe
som gir hesten energi uten å stresse den
• Høyt innhold av Saracen Super Shine Plus for å gi glans og vitalitet til
pelsen
• Forsterket med vitaminer og mineraler
• Garantert uten koffein eller theobromine
Ingredienser:
Gressfiberpellets – Saracen byggringer – Mikronisert bygg – Alfalfa pellets –
Mikroniserte erter – Molglo melasse – Mikronisert mais – Vitaminer og mineraler
– Mikroniserte soyabønner
Næringsinnhold:
Protein 13,0%
Olje
6,3%
Fiber
12,4%

Fordøyelig Energi 13,0MJ/kg
Vitamin A
10,000IU/kg
Vitamin D
1,000IU/kg

Vitamin E
Selenium
Kobber

120IU/kg
0,50mg/kg
44mg/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.
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