Special M
Passer til:
• Hesteeiere som ønsker et fleksibelt og praktisk fôr
• Kresne hester
• Alle hester og ponnier i lett arbeid
Beskrivelse:
Din hest er helt spesiell og Saracen har stor forståelse for dette. Vi har også
forståelse for presset og stresset hverdagslivet påfører oss alle – for lite tid,
kjøre barna til skolen, stress på jobben, lange arbeidsdager. Høres dette kjent
ut? Det siste du trenger er å bekymre deg over hva hesten din spiser for noe. Derfor
har vi utviklet Special M for deg og din hest. Special M er en trygg og praktisk
blanding med lavt energiinnhold. Det er produsert av ingredienser av meget høy
kvalitet, og er tilpasset en rekke situasjoner. Det inneholder alle næringsstoffer
hesten din trenger så du slipper å bekymre deg over hva hesten din får i seg. Dette
fôret er en rik kilde på lett fordøyelig fiber, noe som gir et langsomt energi forbruk og
som ikke vil forverre tittete og nervøse hester. Alle kornslagene vi bruker (det er ikke
tilsatt havre) er mikroniserte for å forminske risikoen for problemer med fordøyelsen.
Special M er forsterket med en rekke vitaminer, mineraler og sporstoffer. I tillegg til
dette tilsetter vi tørkede gulrøtter og hvitløk, og peppermynte smak for å gi fôret det
lille ekstra.
Fordeler:
• Fleksibel og praktisk fôrblanding som er tilpasset mange situasjoner
• Langsom frigjøring av energi med beroligende virkning
• Inneholder ikke havre
• Sprayet med soyaolje for økt pels glans
• Forsterket med alle mineraler og vitaminer for god helse og velvære
• Inneholder gulrøtter, hvitløk og har peppermynte smak som gjør det enkelt å
like
• Garantert uten koffein eller theobromine
Ingredienser:
Gress Fiber Pellets – Mikronisert bygg – Alfalfa pellets – Molglo melasse –
Mikroniserte erter – Mikronisert mais – Mineraler og vitaminer – Soyaolje – Tørkede
gulrøtter – Ren hvitløk
Næringsinnhold:
Protein 9,2%
Olje
3,3%
Fiber
13,0%

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

Vitamin E
Selenium
Kobber

120IU/kg
0,30mg/kg
42mg/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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