
Speciellt utformat för...
Sensitiv Plus är anpassat till näringsbehovet för sport-, avel- och fritidshästar, med högre behov 
av vitaminer och mineraler. Denna unika sammansättning gynnar även känsliga och äldre hästar.

För att...
Bioaktiva mikronäringsämnen (spårämnen) är livsviktiga för att kroppens egna enzymer ska fungera korrekt. Vissa 
spårämnen främjar den metaboliska aktiviteten (ämnesomsättningen) hos hästen och detta underlättar 
smältbarheten för alla de viktiga näringsämnena i vår Premium Müsli.

Erfarenheten har visat att vissa raser och mycket aktiva hästar i synnerhet, i större utsträckning drabbas av allergier, 
överkänslighet och hudproblem. Lång tids forskning har påvisat att dessa problem ofta orsakas av bristen på 
spårämnen. Detta är en av anledningarna till att vi med särskild omsorg tagit fram vårt Sensitive Plus sammansättning

rekommenderade fodermängderna.

Original KANNE Jäst Spannmål (upp till 3%) är rik på högaktiva enzymer som går raka vägen in i till hästens 

korrekt tuggning och ser till att hela fodergivan blir uppblött med saliv - det första steget av matsmältning. 
Tack vare den höga koncentrationen av nödvändiga näringsämnen som tillhandshålls i müslin, räcker även en 
liten daglig mängd för att din häst ska få alla de viktiga näringsämnen den behöver. Den välbalanserade 
sammansättningen av ingredienser och naturliga örter är av särskild vikt för hästar vars prestation behöver 
förbättras och för de som är lite äldre. För att uppfylla vårt motto "du är vad du äter", ser vi alltid till att innehållet i 
vårt hästfoder är av högsta kvalitet, därför att rä
förbättrad prestation och lycka! Och detta gäller även människor!

Sammansättning:
Råprotein 10.5 %
Råfett 5.0 %

Råaska 11.0 %
Kalcium 1.3 %
Fosfor 0.4 %
Magnesium 0.3 %
Natrium 0.4 %
Kalium 1.4 %

Vitamintillskott per kg:
Vitamin A 35.000 IE
Vitamin D3 3.600 IE
Vitamin E 250 mg
Vitamin B1 25 mg
Vitamin B2 25 mg
Vitamin B6 20 mg
Vitamin B12 100 mcg
Biotin 500 mcg
Kiseldioxid 10.000 mg

SENSITIVE-PLUS
PREMIUM MÜSLI

Ingredienser: 

lufttorkat betesgräs, sockerbetspellets, örter (koriander, fänkål, timjan), risgroddar, korngroddar, kallpressade 
oljor, kalcium, Original KANNE Jäst Spannmål (3%), hampoljskaka, havssalt, öljäst, vetegroddar, vitlök, 
Himalayasalt, kummin, solrosfrön, veg. oljeblandning (majsolja, linolja, solrosolja), morrötter, maltjästextrakt, 
bananmjöl, dikalciumfosfat, ingefära

de 

kt, 

Fodertillskott för hästar

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.

Järn Fe(II)sulfat Monohydrat 400 mg
Zink Zn-sulfat Monohydrat 350 mg
Mangan Mn(II)sulfat Monohydrat 200 mg
Koppar Cu-sulfat Pentahydrat 65 mg
Jod Kalcium jodate 6 mg
Kobolt Co(II) Karbonat Monohydrat 5 mg
Selen Na-Selenit 1 mg
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Energivärde
11,9 Mj/kg
84 gr protein/kg
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