2363 Fytolin Fibre MUESLI
Gevarieerde vezelmuesli
• Door de toevoeging van de Equilin® BALANCER bevat de Fibre
MUESLI alle vitaminen en mineralen die het paard nodig heeft.
• De vezelstructuur stimuleert het kauwen en een actieve
vertering.
• Ondersteunt de natuurlijke darmflora.
Beschikbare verpakkingen:

15 kg

Productomschrijving
Fytolin Fibre MUESLI is een gevarieerde vezelmuesli.
Geschikt als complete aanvulling op het ruwvoer en te
combineren met Equilin® BASIC’s bij extra inspanning of bij
specifieke behoeftes.
Door de toevoeging van de Equilin® BALANCER bevat
de Fibre MUESLI alle vitaminen en mineralen die
het paard nodig heeft. De vezelstructuur stimuleert het
kauwen en een actieve vertering. Ondersteunt de natuurlijke
darmflora.

Voeradvies
• Dagelijks 250 gram / 100 kilogram lichaamsgewicht paard
• Eventueel aan te vullen met 37,5 g Equilin BASIC's / 100 kg
lichaamsgewicht bij spierproblemen, vacht- en hoefproblemen,
darmproblemen, verbetering van uithoudingsvermogen,
nerveuze paarden & maagproblemen of voor extra ondersteuning
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van het lever en het immuunsysteem.
• De dagelijks aanbevolen hoeveelheid is een richtlijn. De dagelijkse
aanbevolen hoeveelheid is afhankelijk van ras, activiteit, conditie,
leeftijd, omgevingstemperatuur en van de hoeveelheid/soort
ruwvoer. Kijk daarom goed naar je paard en pas de dagelijkse
hoeveelheid voer aan naar eigen inzicht.
• Voldoende vers drinkwater
• Het totale aandeel van het ruwvoer en de Fytolin Fibre behoort
minimaal 2 tot 2.5 kg per 100 kg lichaamsgewicht van het paard
te zijn.

Samenstelling
haverdoppenpellets, gerstvlokken, lijnzaadvezels, luzerne,
lijnzaadschilfers, timothee cobs, luzerne hooi, appelpulp,
appelmelasse, lijnzaad, bietenpulp, sojabonen getoast hele,
erwtenvlokken, soja olie, ontsloten rijst, zonnepit zwart, lecithine,
wortelvlokken, johannesbroodmeel, organische zuren,
zonnebloemolie

Analytische bestanddelen/kg
ruw eiwit 11,2 %, ruw vet 6,2 %, ruwe celstof 20,1 %, ruw as 7,3 %,
calcium 6,14 g, fosfor 4,21 g, natrium 3,0 g

Toegevoegd/kg Vitamines
3a672a Vitamin(e) A 4355 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 1340 IE, 3a700
Vitamin(e) E 23 mg, 3a700 Vitamin(e) E RRR-alfatocoferylaceta(a)t
174 mg, 3a316 Vitamin(e) B9 Foliumzuur 11 mg, 3a880 Biotin(e)
5000 mcg

Toegevoegd/kg Sporenelementen
zink (3b6.10 Zn chelaat van hydroxy-analoog van methionine) 181
mg, mangaan (3b5.10 Mn-chelaat van hydroxy-analoog van
methionine) 67 mg, jodium (3b202 calciumjodaat anhydraat) 3
mg, selenium (3b801 natriumseleniet) 0.2 mg, selenium (3b811 S.
cerevisiae NCYC R397, geïnactiveerd) 0.68 mg
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