HorsePro Compete & Care
Tilskudsfoder til heste
Analytiske bestanddele:
Næringsstofprofil:
14,0
10,8
18,7
11,6
1,85
0,80
0,75
0,35

% Råprotein
% Råfedt
% Træstof
% Råaske
% Calcium
% Fosfor
% Natrium
% Magnesium

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:
Ernæringsmæssige:
19320 i.e A-vitamin (3a672a)
3150 i.e. D3-vitamin (3a671)
355 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat
77 mg E-vitamin/RRR-alfa-tokoferyl-acetat (3a700)
22,4 mg B1- Vitamin (3a821)
9,1 mg B2- Vitamin
6,7 mg B6- Vitamin (3a831)
0,09 mg B12- Vitamin
16 mg Ca-D-Pantotensyre (3a841)
32 mg Niacinamid (3a315)
1,3 mg Biotin (3a880)
140 mg Chlorinchlorid (3a890)
8,4 mg Folinsyre (3a316)
3,0 mg K3- Vitamin (3a711)
70 mg Fe, jern-II-sulfat (3b103)
28 mg Cu, kobber-II-sulfat (3b405)
28 mg Cu, kobberchelat glycinhydrat (3b413)
123 mg Mn, manganoxid (3b502)
88 mg Zn, zinkoxid (3b603)
88 mg Zn, glycinchelat (3b607)
1,75 mg I, calciumjodat anhydrat (3b202)
0,29 mg Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304)
0,35 mg Se, natriumselenit (3b801)
0,35 mg Se, selenium yeast (3b8.12)
0,33 mg
Co, cobolt-II-carbonat (3b304)
0,40 mg

Se, natriumselenit (3b801)

0,40 mg

Se, se-meth NCYC R397 (3b8.11)

FE
Ford råprotein, %
Ford cellevægge %
Stivelse %
Sukker %
Fedtsyrer %

Pr. Kg
0,93
10,4
35,5
3,4
4,9
9,1

Sammensætning:
Sojaskaller; Hvedeklid; Grønpiller; Hørfrø;
Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme;
Maltpiller; Sojaskråfoder; Solsikkeskråfoder,
afskallet; Tørrede roesnitter; Produkt af
gærceller; Calciumcarbonat, kridt; Roemelasse;
Monocalciumfosfat; Natriumklorid, fodersalt;
Vit-Forblanding; Magnesiumoxyd Solvita
E25000; Produkter fra forarbejdning af urter;
Agrimos

Beskrivelse:
HorsePro Compete & Care er et pillefoder designet til den sentive sportshest. Foderet er velsmagende og fungerer
derfor rigtig godt til kræsne heste.
HorsePro Compete & Care har et usædvanligt lavt indhold af sukker (5%) og stivelse (3,5%). Blandingen egner sig
derfor godt til heste der ikke tåler sukker og stivelse særlig godt, men samtidigt har brug for energi til at holde huld og
præstere på konkurrenceplan.
Da blandingen er kornfri, kommer energien fra olie og fibre, hvilket sikrer en langsom frigivelse af denne - ideelt til
sportsheste der skal præstere over længere tid. Blandingen har et højt indhold af råprotein og sikrer sportshesten de
essentielle aminosyrer, der skal til for at opbygge og vedligeholde muskelmasse.
HorsePro Compete & Care er tilsat Agrimos, et prebiotisk foderadditiv, der støtter hestens mikroflora i bagtarmen.
Blandingen indeholder ligeledes en unik blanding af botaniske elementer: Rosmarin, bukkehorn, mynte, brændenælde
samt kvas fra druer og oliven.
Se fodringsvejledning nedenfor. Husk altid fri adgang til friskt drikkevand og grovfoder svarende til minimum 1,75-2
kg/100 kg hest.

200 kg
300 kg
400 kg
500 kg
600 kg
700 kg

Vedligehold
0,6 kg
0,8 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 kg
2,1 kg

Let
0,7-0,8 kg
1,0-1,1 kg
1,4-1,5 kg
1,7-1,9 kg
2,1-2,3 kg
2,4-2,7 kg

Moderat
0,8-1,0 kg
1,2-1,4 kg
1,6-1,9 kg
2,0-2,4 kg
2,4-2,9 kg
2,8-3,4 kg

Vedligehold: 250-300 g/100 kg hest
Let arbejde: 350-400 g/100 kg hest
Moderat arbejde: 400-500 g/100 kg hest
Hårdt arbejde: 500-600 g/100 kg hest

Fremstiller: Nordsjællands Andels Grovarer a.m.b.a – Reg nr. α – 208- R756040

Hårdt
1,2-1,4 kg
1,5-2,0 kg
2,0-2,8 kg
2,5-3,3 kg
3,0-3,5 kg
3,5-4,0 kg

