Super Fibre pencils
•
•
•
•

Kan delvis erstatte høy
Veldig bra for luftveiene
Hester som krever en diett med lav stivelse og høyt fiber innhold
Hester og ponnier med forfangenhet samt de som er i ”faresonen”

Beskrivelse:
Dette fôret har lavt energi innhold og høyt fiber innhold, noe som er gunstig i
ulike situasjoner. Hvis høyet er av dårlig kvalitet i en viss periode, kan Saracen
Super Fibre Pencils delvis erstatte det. Det er viktig å huske på at hester skal
spise minst 1,5% av sin egen kroppsvekt hver eneste dag. Dette fôret passer
godt for hester med allergier da det er helt støvfritt, men alle hester kan dra
nytte av det. Om man legger dette fôret til bløt så er det også gunstig for eldre
hester som har dårlige tenner og sliter med å tygge maten skikkelig. Hester og
ponnier som får lett forfangenhet vil også kunne dra nytte av det lave
stivelsesinnholdet og høyt fiber innhold. Ettersom det har et meget lavt energi
innhold er det også et supert fôr for mer hardføre hestetyper som beiter, hviler
eller er i lett arbeid.
Fordeler:
•
•
•
•
•
•

Rent fôr med høyt fiberinnhold som delvis kan erstatte høy
Støvfritt og godt for luftveiene
Lavt innhold av sukker og stivelse
Kontrollert energiutslipp som følge av en lett fordøyelig fiberkilde
Tilsatt soyaolje for å gi glans og vitalitet til pelsen
Garantert uten koffein eller theobromine

Ingredienser:
Havremel – Superfiber – Hvetekli – Malt soyabønner – Melasse – Kalkstein
Mineraler & Vitaminer – Soyaolje – Dicalcium phosphate - Salt
Næringsinnhold:
Protein 9,5%
Olje
3,2%
Fiber
21,0%

Fordøyelig Energi 9,2MJ/kg
Vitamin A
10,000IU/kg
Vitamin D
1,000IU/kg

Vitamin E
Selenium
Kobber

120IU/kg
0,50mg/kg
47mg/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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