CONTACT

Energy Balancer Cube

TERMÉKEINK ÁRAI A FÖLDÖN JÁRNAK!
A termékünk összetétele majdnem megegyezik más világhírű
gyártók termékeivel.
(Svéd,Német,Angol etc.)
ÁLTALÁNOS
Az Energia kiegyensúlyozó granulátum főként vitaminokban, ásványi anyagokban és
nyomelemekben gazdag.
Ez a fehérjékben gazdag granulált takarmány kis mértékekben való adagolásra lett kifejlesztve. A magas rost és
zsítratalom, kombinálva az alacsony cukortartalommal teszi ezt a pelletet a leginkább megfelelővé vitamin,
ásványianyag és nyomelem szempontjából a robosztus lovaknak. A pellet tökéletes kiegészítést ad a gabonák,
mint például zab mellé. Kifejezetten verseny, sport, akadályverseny, ügető és póló lovaknak. 30%-50%-os
keveréke a gabonáknak, kálcium/foszfornak, valamint vitaminoknak, ásványianyagoknak és nyomelekmeknek
(mint például E-vitamin, calcium és réz). A hozzáadott prebiotikus FOS és a prebiotikus FAP segít visszanyerni a
természetes bélflóra egyensúlyát egy komolyabb megterhelés után.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
A lovankénit mennyiségek 100kg élőtömeg/nap mennyiségben értelmezendők a ló alkatához és az edzésének
állapotához igazítva, kiegészítve minimum 5-7 kg jó minőségű szálas takarmánnyal (széna és szalma).
50% Energia kiegyensúlyozó granulátum / 50% gabona
Szinten tartás – Könnyű munka: 200 g - 350 g*
Közepes munka – Intenzív munka: 350 g - 500 g*
*Ha a gabona mennyiségét lecsökkentjük, további Energia kiegyensúlyozó granulátum adható hozzá.

BELTARTALOM
Átlagos Tápérték:

Energy Horse Feed Unit (HFU/kg): 0.70
Emészthető Energialó (MJ/kg) : 10.2
Ló által emészthető fehérje % : 12.2

Nyers Fehérje %

16.5

Nyers Zsír %

5

Nyersrost %

16

Hamu %

12

Cukor %

7

Keményítő %

11

Vitaminok (egy kiló termékben)

A Vitamin (IU)

30000

D3 vitamin (IU)

3600

E Vitamin

900

B1, B2, B6, K3 Vitamin

√

B12 Vitamin (mg)

60.3

Biotin (mg)

361

Ásványi anyagok és nyomelemek (egy kiló termékben)

Kalcium %

1.80

Foszfor %

0.52

Nátrium %

0.57

Magnézium %

0.40

Réz (mg)

41

Vas (mg)

240

Cink (mg)

144

Mangán(mg)

96

Kobalt (mg)

0.70

Szelén (mg)

0.65

Antioxidáns BHT/E321 (mg) : 12

KISZERELÉS: 20kg

TERMÉK ÁRA: 5500 ft./zsák

