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Análisis Código 82 83 84 85
Mjoule 12,9 13,6 13,9 14,2
Ewpa 0,89 0,94 0,96 0,98
Re % 11,5 11,2 14,5 11,4
VREp % 8,8 8,9 11,9 9,2
Rv % 3,4 3,8 5,0 4,6
Rc % 7,7 7,3 5,5 5,5
As % 7,7 6,8 7,3 6,1
Zet % 31,0 32,5 33,0 39,0
Sui % 7,1 6,2 6,1 5,7
Vit. A IE 13.500 15.000 21.000 20.000
Vit. D3 IE 2.500 3.000 4.000 4.000
Vit. C mg 35 50 60 50
Vit. E mg 135 200 300 300
Vit. B 1,2,6,12 √ √ √ √
Ca gr 10,0 10,0 10,0 8,0
P gr 4,9 5,8 6,3 5,5
Mg gr 3,0 3,4 3,9 3,5
Na gr 3,0 3,0 3,5 3,2
Cu mg 14 17 20 16
Zn mg 50 80 125 80
Zinkch mg 40
NDF mcg 230 230 220 200
Biotin mcg 130 150 205 200
Herbs  si
Bèta mg
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Análisis Código 7001 7003 7005 7007 7009 7013 7015 7017

Mjoule 14,1 13,5 12,8 13,3 14 14,2 12,8 15,5

Ewpa 0,97 0,93 0,88 0,92 0,96 0,97 0,88 1,07

Re % 12,2 11,9 12,2 12,1 11,8 10,3 12,3 11

VREp % 7,5 9,1 9,3 9,2 8,1 8 9,4 8,4

Rv % 6,9 4,3 4,7 3,9 5,5 6,6 3,9 3,0

Rc % 8,7 8,2 9,0 8,7 9,7 6,8 10,3 6,9

As % 7,9 5,7 6,3 6,6 6,8 5,0 6,6 4,8

Zet % 29 35 32 34 31 42 30 47

Sui % 3,2 3,5 3,4 2,6 3,6 1,6 3,3 1,7

Vit. A IE 22.700 14.500 13.800 15.150 14.600 20.000 10.700 15.150

Vit. D3 IE 4.500 2.900 2.700 3.000 2.900 4.000 2.100 3.000

Vit. E mg 420 410 250 250 210 385 150 300

Vit. B 1,2,6,12 ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓

Biotin mcg 200 200 175 175 150 200 100 175

Ca gr 12 8 8,2 9,4 10 8,5 9 7

P gr 5,5 5,0 5,9 5,8 4,8 4,0 6,1 3,7

Mg gr 3,5 2,6 3,0 3,9 2,7 2,6 3,0 2,9

Na gr 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,5 1,2

Cu tot. mg 43 27 26 28 28 45 21 26

Zn mg 90 55 54 55 55 80 40 55

% = Procentdel
As = Råaske
Bèta = Beta Carotene
Ca = Calcium
Cu = Kobber
gr = Gram
IE  = Internationale enheder
mcg  = Mikrogram
Mg  = Magnesium
mg  = Miligram
Mjoule  = Energi MJ/kg
Na  = Natrium           
P  = Phosphor
Rc  = Råfibre
Re  = Råprotein
Rv  = Råfedt
Sui  = Sukker
Vit.  = Vitaminer
VREp  = Fordøjeligt Råprotein
Zet  = Stivelse
Zinkch  = Aminosyrezinkchelat
Zn  = Zink    
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BasIs-sPorTBroKKen                           (82)

Dette lækre pillefoder har omfattende anvendelsesmulig-
heder. Den perfekte balance mellem stivelse, sukker, fedt og 
råfi bre forsyner hesten med mere energi end navnet antyder.
Opskriften, der er beriget med vitaminer (vitamin A, D3, B12, 
vitamin E og biotin), mineraler og sporstoffer, er den ideelle 
basis for en sund og balanceret foderration. 
• Relativt højt energiindhold (MJ)
• Særlig velegnet til rideskoler

Fordelen ved denne pille er at, hvis højere præstation er 
påkrævet, kan der justeres på mængden af foderrationen. Let 
og økonomisk at fodre med, grundet det fantastiske pris/
kvalitetsforhold.

JaarlInG/MerrIeBroKKen                  (84)

Udviklet til og balanceret for avlshopper i løbet af de sidste 
tre måneder af drægtighedsperioden, lakterende hopper og 
for enåringer på op til 2,5 år. I løbet af lakteringsperioden kan 
føllet fodres med vores særlige piller til føl, Foal Pellets, 
for at stimulere udviklingen af en god knoglestruktur og 
muskulaturen hos den meget unge hest.
Ved 2,5-års alderen kan kosten skiftes til Performance, 
Condition eller Basic-Sport piller.
• Komplette og høje foder- mineral- og vitaminniveauer
• Øget E-vitamin indhold
• Organisk kobber og zink-kelat
•  Enåring/følhoppepille understøtter leddenes kvalitet og 

funktion

CondITIeBroKKen                                 (83)

En fantastisk alsidig pille, der kan fodres med til normalt 
arbejde. Denne pille vil tilfredsstille de fl este arbejdsniveauer, 
og den er derfor stærkt anbefalet som et let og økonomisk 
foder perfekt egnet til rideskoler.
Højt energiindhold (MJ)
• Proteinfattig
• Balanceret vitamin- og mineralindhold hjælper til en 
 optimal optagelse af næringsstoffer
• Med hørfrø

Dette foder har brede anvendelsesmuligheder og vil 
tilfredsstille de fl este påkrævede arbejdsniveaer. Let og øko-
nomisk at fodre med.

XP-eQ GIsTBroKKen                              (85)

Den mest komplette pille i vores udvalg når toppræstationen 
skal opnås.
•  Fantastisk når der kræves et højt præstationsniveau og en 

masse energi
•  Rig på vitaminer, mineraler og sporstoffer for at imødegå 

topsportshestes behov
•  Den hjælper musklerne og gør restitution mulig efter 

præstation/træning

De let fordøjelige kornsorter og tilsatte probiotikaer i form 
af gær hjælper til at bevare den naturlige balance i tarm-
fl oraen og understøtter en hurtigere restitution for hesten 
efter en hård præstation.
Det er ikke nødvendigt at fodre med tilskud ved siden af 
dette produkt. 

oMeGa-3 PoWer-MIX                         (7001)

Fantastisk havre-fri blanding med et højt olieindhold og 
meget let fordøjelige kornsorter (hvede, byg), der er egnet til 
forskellige discipliner. 
Omega-3 umættede fedtsyrer kommer fra pressede hørfrø, 
som hjælper til at styrke immunsystemet og øge evnen til 
restitution efter hårde anstrengelser.
•  Indeholder gærkulturer, hørfrøolie og er rig på sporstoffer, 

vitaminer og mineraler 
•   Det høje indhold af planteolie er en sikker langvarig 
 energikilde, der ikke øger hestens temperament; 
 udholdenhed og energioptagelse er optimeret.

fIT-MIX                                                     (7005)

En velsmagende blanding med en behagelig lugt til sports- 
og fritidsheste, der udfører let til normalt arbejde. 
Perfekt balance af spelt, hvid havre, alfalfa, byg, hvedeklid og 
beriget med en koncentreret vitaminpille (vitamin A, D3, E, 
B12, biotin, ...), mineraler og sporstoffer.
Meget egnet til at fodre med sammen med grovfoder som 
basisføde.
• Indeholder hvede
• Ekstra vitaminer og mineraler
• Med bukkehorn der er gavnligt for luftvejene.

sPeed-MIX                                              (7003)

En højkvalitetsblanding der indeholder hel sort havre og pres-
set havre, der er ideelt for sportsheste, som udfører meget 
energikrævende, kortvarige, præstationer. Den efter kundens 
ønske tilpassede mængde sukker og stivelse hjælper musklerne 
under og efter hårde anstrengelser. 
•  Beriget med præbiotikaer af typen FOS og probiotika af 

typen FAP, der hjælper til at bevare den naturlige balance i 
tarmfl oraen

•  Til hurtig frigivelse af energi, som det er nødvendigt under 
meget energikrævende præstationer

• Indeholder ærtefl ager
• En sportsblanding med sort havre

GranenMIX-CoMPleeT                     (7013)

Komplet blanding af energirige kornsorter der indeholder 
masser af energi i form af stivelse (45 %). Denne energi 
frigives hurtigt og anbefales før eller efter anstrengende 
præstationer for en hurtig restitution.
• Sammensat af fuldkorn
• For en hurtig energifrigivelse
•  Beriget med alle nødvendige vitaminer, mineraler og 

sporstoffer

easy-MIX                                                 (7007)

En attraktiv og delikat hvedefri blanding af valset byg, 
alfalfa-piller og pressede gulerødder, der har et rigt indhold af 
letfordøjelig energi og et proteinkoncentrat med aminosyrer 
(såsom lysin og metionin). Det tilføjede alfalfa er en kvalitativ 
råfi berkilde. Egnet til heste der udfører let til normalt arbejde. 
Styrker hestens form, mens hestens temperament vil vedblive 
at være under kontrol.
• Indeholder ikke hvede
• Komplet med alle vitaminer og mineraler
• Ekstra magnesium
• Til heste med meget temperament

KrUIdensTrUKTUUr-MIX                 (7009)

Let fordøjeligt urteblanding med kornfl ager, tørrede 
gulerødder, ærtefl ager og hvedeklid. Det tilføjede alfalfa i 
pille- og stængelform er en højkvalitetskilde til råfi bre. 
Blandingen forbedrer fordøjelsen og har en positiv indfl ydelse 
på vækst, alment helbred og form. Den stimulerer muskel-
stofskiftet og har en afslappende og beroligende effekt på 
luftvejene.
• Lavt protein- og sukkerindhold
• Høj dosis af E-vitamin
• Rig på omega-3 og omega-6
• Med naturlige urter

aPPel-MIX                                              (7015)

Smuk og meget velsmagende blanding med en alsidig sammen-
sætning af hvede- og bygfl ager, alfalfa, gulerødder og æblestykker, 
der giver denne blanding en lækker og sød smag. Indeholder kun 
naturligt forekommende sukker. 
• Delikat og sød blanding
• Indeholder kun naturligt forekommende sukker. 
• Med tørrede æblestykker

Beriget med alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Kan suppleres med et komplet koncentrat med grovfoder til 
heste, der udfører let arbejde, eller som en daglig belønning.
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