Genereret: 08/04 2020 kl. 16:13

Kategori Pony & Nøjsomme Heste

Aveve Light Mix Zero 20 kg
Model/Varenr.: 315

209,00 DKK
Aveve Light Mix Zero 20 kgMüsli med et meget
lavt indhold af sukker, stivelse og kulhydrater,
som er velegnet til nøjsomme racer.
Ligth Mix Zero giver maksimal tyggetid og en
afbalanceret fordøjelse pga. et højt indhold af fibre
fra bl.a ærte-og gulerodsflager og lucerne.
Hesten/ponyen er dækket ind med mineraler og
vitaminer ved daglig dosering, sammen med
amonisyrer og omega 3 fedtsyrer, sikre Light Mix
Zero et stærkt immunforsvar og generel sundhed.
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
100 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i
vedligehold.
150-200 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til
middel arbejde.
150-200 gram pr. 100 kg forventet udvokset
kropsvægt til føl og plage.
150-200 gram pr. 100 kg kropsvægt til drægtige eller
lakterende hopper.
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med
grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 - 2 kg pr.
100 kg kropsvægt).
Ingredienser: Lucerne, majskimskrå, hørfrøkage,
Sojabønner, hvedeklid, melasse, ærteflager,
gulerodsflager, sojaolie, hørfrøolie
Indhold
Råprotein(%)
20,0Råfedt(%)
7,1Fibre(%)
15,3Stivelse(%)
7,0Sukker(%)
4,0Lysin (g/kg)
8,6Methionin (g/kg) 3,0Energi (FE/kg) 0,83
Vitaminer
Vitamin E (mg/kg)
1000
Vitamin D3 (IE/kg)
4,400
Vitamin A (IE/kg)
30.000
Vitamin C (mg/kg)
200
Biotin (mcg/kg)
1600Vitamin B1 (mg/kg)
40Vitamin B2 (mg/kg)
40Vitamin B3 (mg/kg)
60Vitamin B6 (mg/kg) 20Vitamin B12
(mg/kg) 0,30
Mineraler og sporstoffer
Calcium (g/kg)
13,3
Fosfor (g/kg)
8,9
Magnesium (g/kg) 6,1
Selen (mg/kg)
1,60
Zink (mg/kg)
400
Kobber (mg/kg) 130Jern (mg/kg)

240Kobolt

(mg/kg) 0,80Mangan (mg/kg) 300Jod (mg/kg)
1,0 Mængderabat på foder:
Køb 2 sække og få 2% i rabat.
Køb 5 sække og få 5% i rabat.
Køb 10 sække og få 10% i rabat.
Køb 15 sække og få 15% i rabat.
Køb 50 sække og få 20% i rabat.Du kan sagtens
blande sækkene.Rabatten bliver automatisk
trukket fra i kurven.Rabatten gælder på alt
hestefoder (undtagen St. Hippolyt) og udvalgte
sække fra Møllerens.Aveve Rabatkort:
Vælg mellem alle Aveve fodersække og få hver 10. sæk
gratis. Foderet skal være købt indenfor en periode på
6 måneder. Webshoppen håndterer ikke rabatten
automatisk. Skriv derfor en besked til os i
bemærkningsfeltet ved bestilling, når du bestiller
den 9. sæk - så får du den 10. sæk med gratis. Bemærk
at du ved denne rabatordning samtidig kan
udnytte vores normale mængderabat ved køb af
flere sække ad gangen.

