1367
HIPPOSTAR HIGH FIBER PELLET
TÄYDENNYSREHU HEVOSILLE (pelletti)
Yleisesti:
High Fiber Pellet on (8 mm. Ø)pelletti, joka on vähäkalorinen, runsaskuituinen, sisältäen vähän valkuaista ja
sokeria mutta paljon vitamiineja ja kivennäisaineita.
Sopii erityisesti hevosille joilla:
 alhainen energian tarve
 häiriöitä ruoansulatuksessa
 ongelmia valkuaisen kanssa
 ylipainoa
 kaviokuume
 on vammoja
HippoStar High Fiber pelletissä on useita erityispiirteitä ratkaisemaan tai vähentämään näitä ongelmia.
Hyödyt:
Runsaskuituinen
 hevosten suolisto-ongelmiin
 hevosella vaikeuksia hyödyntää karkearehua
 hevosille jotka ovat toipumassa koliikista tai leikkauksesta
Erittäin vähä energinen
 hevosille jotka on pidettävä rauhallisina loukkaantumisen jälkeen
 hevosille joilla on paljon virtaa
 ylipainoisille hevosille
Matala valkuaispitoisuus
 hevosille joilla on huonontunut maksan tai munuaisten toiminta
Vähän sokeria
 sokerin määrä on huomattavasti alhaisempi tavallisessa rehussa
Hyvin tasapainotettu vitamiinien ja kivennäisaineiden suhde
 Ei tarvetta lisäravinteille
 käytettään normaalin täydennysrehun korvaamiseksi
Paljon pellavansiemeniä
 oikea tasapaino rasvahappojen Omega-6 ja Omega-3
Hiiva


lisätty hiiva on optimaalista suolistoflooralle

For more information, see www.hippostar.nl
Lisää tietoa tuotteesta www.hippostar.fi

Koostumus:








Kaura lese
Ruokosokeri melassi
Pellavansiemen





Hiiva
Kalsiumkarbonaatti
Monokalsiumfosfatti

Suola
Magnesiumoksidi
Vehnäsuurimo

Ravintosisältö:






4,3 %
2,7 %
25,2 %
11,1 %
7%

Raaka valkuainen
Raaka rasva
Raaka kuitu
Hehkutusjäännös
Tärkkelys







Sokeri
Kalsium
Fosfori
Magnesium
Natrium

4%
1,00 %
0,45 %
0,40 %
0,45 %

Laskennalliset arvot (/kg):



24.6 g
0.69 -

Sulavaa valkuaista
EWpaard

Lisättyjä ravintoaineita (/kg):


E672 Vitamiini A




E671 Vitamiini D3
3a700 Vitamiini E



E4 Kupari (Kupari (II)
sulfaatti-pentahydraatti)
E1 Rauta (Rautra (II)
sulfaatti-monohydraatti)



17160 IU



3000 IU
399 IU




30 mg
96 mg

60 mg
144 mg
0.6 mg



E5 Mangaani (Mangaani (II)
oksidi)
E6 Sinkki (Sinkkioksidi)
E3 Koboltti (Koboltti karbonaatti
monohydraatti)
E2 Jodi (Kaliumjodidi)



E8 Seleeni (Natriumseleniitti)

0.4 mg

0.9 mg

Käyttösuositus:
Päiväannos 500gr väkirehua per hevosen/ponin 100 painokiloa kohti ja 500gr työtuntia kohden päivässä.
Ruokaa olisi täydennettävä 5-7kg hyvälaatuisella heinällä päivässä (annos laskettu 500kg hevoselle).
Suositeltu määrä karkearehua on 1-1,5% kehon painosta.
Tarvittavan väkirehun määrään vaikuttaa moni asia kuten:
- sukupuoli
- ikä
- paino
- työnmäärä ja laatu
- heinän määrä ja laatu
- vuodenajan vaihtelut
Ominaispaino: n. 700g / litra

Artikelnummer: 1367
Vikt: 20 kg
For more information, see www.hippostar.nl
Lisää tietoa tuotteesta www.hippostar.fi

