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Kategori Ridehest og Hest i Træning

Aveve Calm Mix 20 kg
Model/Varenr.: 302

209,00 DKK
Aveve Calm Mix 20 kgCalm Mix er en
velsmagende Müsli, der specielt er egnet til
heste der kan være nervøse eller sensitive.Calm
Mix indeholder beroligende urter, ekstra
magnesium og er fri for havre.
Aminosyre trypsofan som er tilsat, lægger en
dæmper på hestens temperament og derved øger
koncentrationen og er med til at holde fokus dette ses ved en markant roligere hest.Der er
et højt indhold af fibre fra bl.a hørfrø og lucerne.
Effekten af Calm Mix er hverken sløvende eller
præstationshæmmende, og fodret er 100%
dopingfrit.
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
200 - 300 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i
vedligehold
300 - 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i
let til middel arbejde
500 - 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i
middel til hårdt arbejde
I perioder hvor hesten ikke er i træning kan
rationen sættes ned til ½ ration.
Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med
grovfoder af god kvalitet (hø/wrap) (1,5 - 2 kg
pr. 100 kg kropsvægt).Ingredienser: Lucerne,
Hvedeklid, Avner af hørfrø, Dampvalset byg,
Majsflager, Sojaolie, Havreskaller, Sojabønner
toastet, Spelt, Sukkerrørsmelasse, Hørfrøolie.
Indhold
Råprotein (%)
12,4
Råfedt (%)
8,8
Fibre (%)
15,7
Stivelse (%)
15
Sukker (%)
4,5Lysin (g/kg)
5,1Methionin (g/kg) 1,8Energi (FE/kg) 0,88
Vitaminer
Vitamin E (mg/kg)
500
Vitamin D3 (IU/kg)
2.200
Vitamin A (IU/kg)
15.000
Vitamin C (mg/kg)
100
Biotin (mcg/kg)
800Vitamin B1 (mg/kg)
20Vitamin B2 (mg/kg) 20Vitamin B3 (mg/kg)
30Vitamin B6 (mg/kg) 10Vitamin B12 (mg/kg)
0,15
Mineraler og sporstoffer

Calcium (g/kg)
11,1
Fosfor (g/kg)
7,5
Magnesium (g/kg) 5,9
Selen (mg/kg)
0,80
Zink (mg/kg)
200Kobber(mg/kg) 65Jern
(mg/kg) 120Kobolt (mg/kg) 0,40Mangan
(mg/kg) 150Jod (mg/kg) 0,50 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.

