HORSE CARE 14
MIX
Niskoskrobiowa, wysokowłóknista pasza w formie musli
z dodatkiem owsa i specjalnej mieszanki RED MILLS
Nutrition Care.
Specjalnie opracowana formuła wspiera zdrowie żołądka
oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni u koni
sportowych.
Specjalnie opracowana formuła wspomaga:
• Odpowiedni poziom energii z niskoskrobiowej
receptury
• Kontrolowane uwalnianie energii dla wyrównanych
wyników sportowych
• Pracę mięśni i regenerację po treningu
• Prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego
• Trawienie włókna i wchłanianie substancji odżywczych
• Prawidłową kondycję i dobrą linię grzbietu
• Prawidłową strukturę i wytrzymałość kości
• Zrównoważony temperament
• Odporność
• Prawidłowy stan i wytrzymałość kopyt

Idealna dla:

Formuła RED MILLS to:
• Specjalna mieszanka mineralno-witaminowa RED
MILLS Care
• Niskoskrobiowa receptura
• Składniki gotowane na parze
• Wysoki poziom łatwostrawnego włókna i oleju
• Źródło doskonałego białka i niezbędnych
aminokwasów
• Dodatek elektrolitów

Wytyczne dotyczące żywienia
OBCIĄŻENIE PRACĄ
400kg

500kg

600kg

Ilość paszy
(kg/dzień)

Ilość paszy
(kg/dzień)

Ilość paszy
(kg/dzień)

Ilość paszy (na
100 kg m.c/dzień)

Praca lekka

0.8 - 2.4 kg

1.0 - 3.0 kg

1.2 - 3.6 kg

0.2 - 0.6 kg
/100 kg m.c/dzień

Praca średnio
intensywna

1.6 - 3.2 kg

2.0 - 4.0 kg

2.4 - 4.8 kg

0.4 - 0.8 kg
/100 kg m.c/dzień

Praca
intensywna

3.2 - 4.8 kg

4.0 - 6.0 kg

4.8 - 7.2 kg

0.8 - 1.2 kg
/100 kg m.c/dzień

Praca bardzo
intensywna

4.8 - 6.4 kg

6.0 - 8.0 kg

7.2 - 9.6 kg

1.2 - 1.6 kg
/100 kg m.c/dzień

AKTYWNOŚĆ KONIA

• Koni wymagających specjalistycznej diety o niskiej
zawartości skrobi
• Koni wyczynowych i koni w treningu sportowym
• Koni hodowlanych wymagających diety
niskoskrobiowej
• Koni pobudliwych lub łatwo stresujących się
• Koni wymagających poprawy kondycji
• Koni pracujących w niekorzystnych warunkach
klimatycznych
• Koni wymagających wsparcia funkcji trawiennych
• Koni wymagających wsparcia układu mięśniowego

14%
12%
8.5%
8.7%
1.35%
0.68%
0.29%
0.69%
0.99%
0.30%
15%
12.8 MJDE/kg

NA 100 KG MASY CIAŁA

WG MASY CIAŁA KONIA

Określ poziom aktywności konia, a następnie w kolumnie "na 100
kg masy ciała" wybierz odpowiednią dawkę paszy. Jeśli nie znasz
dokładnej wagi zwierzęcia, spośród kolumn "według masy ciała"
wybierz tę, która jest najbardziej zbliżona do szacowanej wagi.
Składniki
15000 iu
2500 iu
375 iu
50 mg
4.4 mg
3.75 mg

150 mg
1.5 mg
48.75 mg*
81.25 mg*
150 mg*
0.5 mg*

Dodatki zootechniczne
Substancje polepszające strawność
4b1702 Saccharomyces Cerevisiae NCYC
Sc 47 5x109 cfu/kg
* Część podanej wartości pochodzi ze źródeł
chelatowanych.

Składniki
Płatki sojowe (gotowane na parze), (cukier) wysłodki buraczane, łuska sojowa, płatki owsiane (gotowane na parze), (cukier) melasa z trzciny cukrowej,
płatki kukurydziane (gotowane na parze), ekstrudowane ziarno soi, owies (oczyszczony, testowany), sieczka z lucerny, płatki jęczmienne (gotowane na
parze), płatki z grochu (gotowane na parze), olej sojowy, monofosforan dwuwapniowy, maerl 0,75%, węglan wapnia, chlorek sodu, tlenek magnezu,
mannano-frukto oligosacharydy 0,1%
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