Ló Müzli

TERMÉKEINK ÁRAI A FÖLDÖN JÁRNAK!
A termékünk összetétele majdnem megegyezik más világhírű
gyártók termékeivel.
(Svéd,Német,Angol etc.)
Kímélő, roboráló keverék
Ízletes és finom gabonakeverék, amely minden összetevőt tartalmaz a könnyű és közepes munkát
végző lovak számára.
Tökéletesen kiegyensúlyozott, vitaminokkal (A-Vitamin, D3, E, B12, Biotin, …) ásványianyagokkal és
nyomelemekkel gazdagítva.
Gazdag könnyen emészthető tápanyagokból, pelyhesített gabonákból (gőzölt és pelyhesített) és
minőségi aminosavakat (lizin és metionin) tartalmazó fehérje granulátumból áll.
A kiváló minőségű rostokat a lucerna biztosítja.
Az energiaforrások sokfélesége lehetővé teszi a ló kondíciójának fejlődését miközben megőrzi
nyugodt temperamentumát.
Átlagos Tápérték
Energy Horse Feed Unit (HFU/kg)
Emészthető Energialó (MJ/kg)
MADC (Ló által emészthető fehérje)

0,86
12,53
91

Nyers Fehérje (%)
Nyers Zsír (%)
Nyersrost (%)
Hamu (%)
Cukor (%)
Keményítő (%)

12,5
3,5
11
7
5,8
28
1,7l = +/- 750g / 2l = +/- 880g

Vitaminok (egy kiló termékben)
A Vitamin (IU)
10.000
D3 vitamin (IU)
1.200
E Vitamin (mg)
130
K3 Vitamin (mg)
1,5

B1, B2, B6 Vitamin
B12 Vitamin (µg)
23
Biotin (µg)
111
Kolin-Klorid (mg)
143
Ásványi anyagok és nyomelemek (egy kiló termékben)
Kalcium (%)
0,80
Foszfor (%)
0,49
Nátrium (%)
0,17
Kálium (%)
0,10
Magnézium (%)
0,22
Réz (mg)
20
Vas (mg)
73
Cink (mg)
44
Mangán (mg)
29
Kobalt (mg)
0,20
Jód (mg)
0,35
Szelén (mg)
0,20
Antioxidáns BHT/E321 (mg)
4
Összetétel:
Minőségi búzakorpa, árpa pehely, szója héj*, lucerna pellet, kukorica, kukorica pehely, cukorrépa melasz, árpa,
maláta csíra, kukorica korpa, kalcium karbonát, tönköly, szója olaj*, főtt szójabab, vinasz, só, repce pogácsa.


A termék GMO szóján alapul
Felhasználási javaslat:
A lovankénti mennyiségek 100kg élőtömeg/nap mennyiségben értelmezendők. Az adagolást hozzá kell igazítani
a korhoz, nemhez, fajtához, az alkathoz és az edzés fajtájához valamit intenzitásához, illetve, ha vemhes vagy
szoptat az állat.
A takarmányt mindig ki kell egészíteni 5-7kg jó minőségű szálas takarmánnyal (széna és szalma). Ideális esetben
soha ne haladjuk meg a 2kg-ot a takarmánykiegészítőből és ezt a mennyiséget osszuk el egy nap 3 etetésre. A
lónak mindig legyen tiszta és friss vize.
Szinten tartás – Könnyű munka:
300g-500g
Könnyű munka – Közepes munka: 500g-600g
Közepes munka – Intenzív munka: 600g-750g
Intenzív munka:
750g-1kg

KISZERELÉS: 20kg

TERMÉK ÁRA: 3700 ft./zsák

