Veteran Mix
Passer til:
•
•
•

Hester og ponnier over 16 år som er i arbeid eller pensjonert
Ideell når man skal vedlikeholde og promotere hestens helse og velvære
Inneholder ikke havre

Beskrivelse:
Når våre hester eldes merker man små forskjeller. De ser innsunkne ut rundt
hoftepartiet, de klarer ikke å bære like mye som før og de får en mer avslappet holdning
til livet generelt. Hester som er over 16 (spørs selvfølgelig hva slags hest) mister
glansen og formen under vinteren, men også på sommeren om de går på et fattig beite,
uansett om de har ly og høy som tilleggsfôr. Dette er en følge av alder og et redusert
fordøyelsessystem. Mange faktorer assosiert med alder kan spille inn på ting som
appetitt og kondisjon. Derfor trenger aldrende hester å bli fôret med Saracen Veteran
Mix, et lett fordøyelig fôr av ypperste kvalitet designet spesielt med tanke på eldre
hester.
Behovene:
•
•
•
•

Forskning i USA har vist at aldrende hester har økt behov for proteiner
Eldre hester har behov for en mer langtidsvirkende energi kilde
Eldre hester har ofte dårlige tenner og får dermed ikke ut all næringen fra
høy/gress
Eldre hester absorberer vitaminer og mineraler dårligere enn yngre, og fosfor er
noe eldre hester ofte har mangel på og som er nødvendig for at de skal kunne ta
opp kalsium skikkelig

Svaret:
•
•

•
•

Saracen Veteran Mix har forhøyet protein innhold
Kontrollert energi utslipp som følge av en lett fordøyelig fiber kilde, noe som gir
hesten energi på en meget effektiv og god måte. Sammen med olje og alfalfa gir
dette eldre hester grunnlaget for et godt energiopptak, uten at de tynges ned av
’harde’ karbohydrater som kan forårsake fordøyelsesbesvær
Alfalfa gjør den enklere å tygge og fordøye slik at hester med dårlige tenner får i
seg all næringen den trenger
Saracen Veteran Mix inneholder mer vitaminer, mineraler og fosfor

Fordeler:
•
•
•
•
•

Høyt olje innhold vil forbedre pelskvaliteten og gi mer glans
Inneholder ikke havre
Inneholder 4 forskjellige urter som hjelper på lungene og fordøyelsen
Velsmakende
Garantert uten koffein eller theobromine
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Ingredienser:
Gressfiberpellets – Mikronisert bygg – Alfalfa pellets – Mikronisert
soyabønner Molglo melasse – Mikronisert erter – Mikronisert mais –
Mineraler & Vitaminer Soyaolje – Urter – Dicalcium phosphate

Protein 14,0%
Olje
6,0%
Fiber
14,0%

Fordøyelig Energi 11,9MJ/kg
Vitamin A
14,000IU/kg
Vitamin D
2,500IU/kg

Vitamin E
Selenium
Kobber

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

Næringsinnhold:
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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