
الطعام الهولندي الشهري ذات الجودة العالية 

هورس فوود 
األفضل عىل االطالق

متوفر اآلن بأسعار تنافسية



هورس فوود
حبوب شاملة- طيلة الموسم

رقم المنتج: 4080
الحبيبات المثالية. مناسبة لجميع الخيول اليت تحتاج إىل مستوى طاقة منخفض. تحتوي هذه الحبيبات

عىل الكثري من العنارص الغذائية الرضورية لزتويدها مثل تغذية ما بعد التمارين. هذه الحبيبات مناسبة
أيًضا لتكون مكمل  غذايئ بالنخالة عندما يقوم الخيل بعمل خفيف. خال من الشوفان، يحتوي عىل كمية

كبرية من الفيتامينات والمعادن.

المحتويات:
قمح وسطي، قمح، شعري، ذرة، شوفان، شوفان، براعم الشعري، قصب السكر، جراسسبليتس، بسكويت،

كربونات الكالسيوم، طباشري بريمكس، بذر الكتان.

الطاقة            ١١،٦ ميجا جول
بروتني مذاب    ٨،٨٪ 
بروتني              ١١،٤٪ 

دهون             ٣٪
ألياف               ٧.٣٪
أعشاب            ٨،٤٪

كالسيوم          ١٥    جرام
فوسفور           ٥     جرام 
صوديوم          ٢،٨  جرام
بوتاسيوم         ٩،٥  جرام
ماغنسيوم        ٢،٦  جرام

فيتامني أ          ١٥٠٠٠    وحدة
فيتامني د٣       ٣٠٠٠    وحدة 

فيتامني إي          ٢٠٠   مييل جرام



هورس فوود
حبوب الرياضة األساسية

رقم المنتج: 4082
يمكن استخدام هذه الحبيبات عىل نطاق واسع مما يقرتحه االسم مع االخذ بعني اإلعتبار إىل
قيمة EWpa. تتمزي هذه الحبوب بخاصية تعويض الطاقة المفقودة لدى الخيل دون الحاجة 

لتغيري الغذاء المقدم لها. تحتوي كريات الرياضة اليت أساسها طعام الخيل عىل جميع الفيتامينات
والمعادن المهمة للخيول. هذه الحبيبة مناسبة لجميع سالالت الخيول اليت تقوم بأعمال خفيفة.

حبوب ذات السعر والجودة العاليتني.

المحتويات:
قمح وسطي، قمح، شعري، ذرة، شوفان، شوفان، براعم الشعري، قصب السكر، جراسسبليتس، بسكويت،

كربونات الكالسيوم، طباشري بريمكس، بذر الكتان.

الطاقة              ١٢،٩ ميجا جول
بروتني مذاب    ٨،٨٪ 
بروتني               ١١،٣٪ 
دهون               ٣،٢٪
ألياف                 ٦.٩٪

أعشاب              ٧،٧٪

كالسيوم          ١٠.٥    جرام
فوسفور           ٥       جرام 
صوديوم          ٣      جرام
بوتاسيوم         ٩،٤   جرام
ماغنسيوم        ٣     جرام

فيتامني أ          ١٤٠٠٠    وحدة
فيتامني د٣       ٢٥٠٠    وحدة 

فيتامني إي          ٢٥٠   مييل جرام



هورس فوود
أوميجا-3 خليط القوة

رقم المنتج: 7001
خليط عال بالدهون الصحية و الحبوب رسيعة الهضم. مناسب التهذيب والسلوك. معد مع األوميجا

الغري مشبعة و األحماض الدهنية المستخلصة من بذور الكتان اليت تساعد عىل تقوية الجهاز المناعي
و ترسع من عملية التعايف من التمارين الشديدة/

المحتويات:
قمح وسطي، قمح، شعري، ذرة، شوفان، شوفان، براعم الشعري، قصب السكر، جراسسبليتس، بسكويت،

كربونات الكالسيوم، طباشري بريمكس، بذر الكتان.

كالسيوم          ١١،٧    جرام
فوسفور           ٥،٣     جرام 

صوديوم          ٣،٥  جرام
بوتاسيوم         ٧،٤  جرام
ماغنسيوم        ٤،٤  جرام

فيتامني أ          ٢٤،٤٠٠    وحدة
فيتامني د٣      ٢،٧٠٠    وحدة 

فيتامني إي       ٤٥٠   مييل جرام

الطاقة             ١٤،١ ميجا جول
بروتني مذاب    ٩٪ 

بروتني              ١١،٣٪ 
دهون              ٦،٨٪
ألياف               ١١،٥٪
أعشاب            ٧،٥٪



حبوب شاملة 3.500دك
حبوب الرياضة االساسية 4.500دك

اوميجا-3 خليط القوة 6.900دك

ضمان خلو من التدويد أو أي كائنات حية                         متوفر كميات مدار العام

مدة إنتهاء الصالحية سنة من تاريخ اإلنتاج                     أسعار تنافسية رائعة عند رشاء كميات

اورجانيك 100٪



للطلب واإلستفسار:
66371471

66884232

Horsefoodkwt


