Stud Mix – Future Horse

Passer til:
•
•
•
•

Drektige avlshopper
Avlshopper m/ diende føll
Unghester i vekst
Hingster i trening

Beskrivelse:
En velsmakende blanding for avlshopper med føll, både under og etter drektigheten.
Den kan også gis til andre avlshester som hingster og unghester da den er rik på
næring. Forskning har vist at den næringen hoppen trenger i de siste tre månedene
av drektigheten har blitt undervurdert. I løpet av de siste tre månedene gjøres 60%
av utviklingen til føllet, og 40% av skjelettet dannes mens føllet fortsatt er inni
moren. Dette er en vekst periode med meget høy risiko faktor for føllet, og dermed
er det viktig å tenke på hva hoppen får i seg. Føll drikker opp til 3% sin egen
kroppsvekst i morsmelk, og styrken på denne melken avhenger av den næringen
hoppen får i seg mens hun er drektig og med diende føll. Det er meget viktig at
hoppen din får i seg et fôr som er formulert spesielt for henne.
Fordeler:
•
•
•
•
•
•
•

Lett fordøyelig energi for en bærekraftig drektighet og melkeproduksjon
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 høyere fruktbarhet
Basert på alfalfa som er en rik og naturlig kilde på kalsium
Yea-Sacc tilført for å gjøre melken mer næringsrik
Garantert uten koffein eller theobromine

Ingredienser:
Alfalfa pellets – Knust havre – Mikronisert bygg – Soyaolje – Mikronisert soyabønner
– Mikronisert erter – Molglo melasse – Maismel gluten (60%) - Mineraler og
vitaminer – Dicalcium phosphate – Gjær
Næringsinnhold:
Protein 15,5%
Olje
5,0%
Fiber
13,0%

Fordøyelig Energi 12,3MJ/kg
Vitamin A
14,000IU/kg
Vitamin D
2,500IU/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

