
Speciellt utformat för...
Aktiva hästar, sport- och tävlingshästar, avelshästar och fritidshästar.

För att...
Naturligt förekommande örter har alltid utgjort en stor del av hästens diet och kan därför anses vara betydande för 
att garantera en korrekt näringstillförsel. Örter, som har ett rikt innehåll av små näringsämnen, gör dem till en av de 

ändiga för att kroppens egna enzymer ska fungera på 
bästa sätt.
 

De spårämnen som förekommer i örter stöder dessutom hästens ämnesomsättning och förbättrar på så sätt även 
matsmältningen.

Happy Horse Premium Müsli använder kallpressad linolja, kummin and hampoljskaka som en källa till nödvändiga 
fettsyror. Hampoljskakan innehåller dessutom en hög procent Gamma-Linolensyra. Dessa kallpressade oljor har hög 
energisammansättning, vilket innebär att denna müsli tillför en hög nivå lättsmält energi utan att vara beroende av 
havre.

framkallning av korrekt tuggning och ser till att hela fodergivan blir uppblött med saliv - det första steget av 
matsmältning.

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--KRÄUTER
PREMIUM MÜSLI

Sammansättning:
Råprotein 11,5 %
Råfetter 5 %

Råaska 10,5 %
Kalcium 1,5 %
Fosfor 0,45 %
Magnesium 0,3 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1,0 %

Vitamintillskott per kg:
Vitamin A 42.000 IE
Vitamin D3 4.400 IE
Vitamin E 230 mg
Vitamin B1 30 mg
Vitamin B2 30 mg
Vitamin B6 20 mg
Vitamin B12 100 mcg
Biotin 600 mcg
Kiseldioxid 10.000 mg

Järn Fe(II)sulfat Monohydrat 500 mg
Zink Zn-sulfat Monohydrat 450 mg
Mangan Mn(II)sulfat Monohydrat 210 mg
Koppar Cu-sulfat Pentahydrat 65 mg
Jod Kalcium jodate 6 mg
Kobolt Co(II) Karbonat Monohydrat 4 mg
Selen Na-Selenit 1,2 mg

Ingredienser:

lufttorkat betesgräs, örtblandning (pepparmynta, koriander, malva, fänkål), linfrö, kalcium, kallpressad 
linolja, risgroddar, algpulver, havssalt, Original Kanne Jäst Spannmål (3%), hampoljskaka, korngroddar, vitlök, 
druvskal, utvalda mineraler, öljäst, druvkärnsextrakt, solrosfrön, svart kummin, algkalk, maltjästextrakt, 
dikalciumfosfat, ärtprotein, Himalayasalt.

Fodertillskott för hästar

„                        „
utan havre

„                        „
utan havre

Energivärde
12,2 Mj/kg
94 gr protein/kg

Kornflingor, vetekli, melass, alfalfakross, majsflingor, mosat äpple, majsgroddar, sockerbetspellets


