
Speciellt utformat för...
Speciellt utformat för att passa näringsbehovet för:

Alla hästraser med lågt protein- och energibehov. Detta näringsrika foder är även fördelaktigt för 
hästar som används för lättare ridning, stora raser, Västernhästar och kallblod som gärna nöjer sig
                      med en diet               på endast bete och är perfekt som komplement till bete och hö.

För att...
Den unika sammansättning som används i denna müsli är rik på naturliga örter och vitlök. Den omsorgsfulla 
framställningsprocessen som används i dess produktion säkerställer att alla nyttigheter som ingredienserna 
innehåller till fullo bevaras.

sommarmånaderna. Denna müsli är idealisk som komplement till betesbaserade dieter och för att balansera 

Linfrö, kummin, hampolja och vetegroddar är fulla av livsviktiga Omega-3 fettsyror och hampolja är en källa till 
Gamma-Linolensyra.

I enlighet med Happy Horses eftersträvan för en balanserad näringstillförsel, har detta recept rundats av med ett 
tillskott av kiseldioxid, alger och Original Kanne Jäst Spannmål (upp till 2%). Original Kanne Jäst Spannmål är full av 
aktiva enzymer som går raka vägen ner i hästens mag-tarmkanal och skapar den perfekta förutsättningen för en 

Utfodringsguide:
100g/100 kg levande vikt per dag.

Baserat på en 30-dagarsperiod för en häst som väger 500 kg och som tränar på 
mediumnivå, är den rekommenderade dagliga ransonen 500 g.

SENSITIVE-BEAUTY
PREMIUM MÜSLI

Sammansättning:
Råprotein 9,7 %
Råfetter 5,7 %

Råaska 11,0 %
Kalcium 1,4 %
Fosfor 0,45 %
Magnesium 0,3 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1,0 %
Lysin 0,5 %
Metionin 0,18%

Vitamintillskott per kg:
Vitamin A 30.000 IE
Vitamin D3 3.300 IE
Vitamin E 180 mg
Vitamin B1 25 mg
Vitamin B2 25 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 80 mcg
Biotin 500 mcg
Kiseldioxid 10.000 mg
Kalciumpantotemat 40 mg
Kolinklorid 700 mg
Nikotinsyra 75 mg
Folsyra 5 mg

Järn Fe(II)sulfat Monohydrat 500 mg
Zink Zn-sulfat Monohydrat 350 mg
Mangan Mn(II)sulfat Monohydrat 210 mg
Koppar Cu-sulfat Pentahydrat 60 mg
Jod Kalc ium jodate 6 mg
Kobolt Co(II) Karbonat Monohydrat 4 mg
Selen Na-Selenit 1 mg

Ingredienser:

lufttorkat betesgräs, kallpressade oljor, utvalda örter (koriander, fänkål, bärlaunch), kalcium, algpulver, havssalt,
Original Kanne, Jäst Spannmål (2%), hampoljskaka, linfrö, korngroddar, druvkärnsextrakt, vitlök, solrosfrö,

                                svart kummin. utvalda mineraler, Himalayasalt,

Fodertillskott för hästar

„                        „
utan havre

„                        „
utan havre

Energivärde
11,8 Mj/kg
78 gr protein/kg


