
Energie Pellets
Sport-és Teljesítmény takarmányok

Kiegészítő eledel lovaknak és póniknak

Az Energie Pellet gondoskodik sportlova étrendjének kiegészítéséről a megfelelő
tápanyagokkal ,egy magasabb teljesítmény szükségessége során. Sok hasznos
összetevő és kifejezetten magas energiatartalom segítségével tartja lovát
csúcsformában. Kifejezetten jól illeszthető az intenzív edzésfázisokhoz, mikor az
izmoknak a legmagasabb fehérje és ásványi anyag tartalomra van szükségük. A
gondosan válogatott összetevők kiváló minőségükkel hozzájárulnak az emésztés
hatékonyságához, ezáltal támogatják a szervezetet. Ezen kívül a hidegen sajtolt
máriatövis olaj és a többszörösen telítetlen zsírsavak pozitív hatást gyakorolnak az
izmokra, a bőrre és szőrre. A Pellet kifejezetten ízletes a válogatott
gyümölcstörkölyöktől, amik szintén serkentő hatással vannak az emésztésre. A
válogatott vitaminok és ásványi anyagoknak köszönhetően a Pellet egyedüli
abraktakarmányként is etethető, de alkalmas gabonával együtt való
takarmányozásra is.

Előnyök röviden:
- kifejezetten sportlovak szükségleteire kifejlesztve
- extra olaj az állóképességért
- esszenciális aminosavak, mint például lizin, Omega 3- és 6 zsírsavak nagy
mennyiségben
- gyors energia és tápanyagfelszívódás
- magas E vitamintartalom az izmok védelmére

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat: Könnyű és közepes munkánál
200-400g/100ttkg/nap, Nehéz munkánál 400-600g/100ttkg/nap. Kevesebb adagnál
ásványi kiegészítőt kell biztosítani.

összetétel: 26,0 % Buzakorpa, 19,5 % Lucerna zöldliszt, 17,0 % Árpa, 13,0 % Dried
beet pulp (molassed), 7,0 % Kukorica, 6,9 % cukorrépamelasz, 4,8 % Linseed meal,
1,9 % kalcium-karbonát, 1,8 % hőkezelt szójadara, 0,6 % Máriatövis olaj/
Bogáncsolaj, 0,6 % magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 93,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 10,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 13,00 % nyers-fehérje, 3,00 % Nyers-
zsiradék, 11,50 % nyers-rost, 10,50 % nyers-hamu, 1,50 % kálcium, 0,50 % foszfor,
0,70 % nátrium, 0,50 % magnézium, 0,50 % lizin, 0,20 % metionin, 16,70 %
keményítő, 8,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 20.000 I.E. A vitamin NA, 2.000 I.E. D3 vitamin NA, 250,00 mg E
vitamin NA, 60,00 mg C vitamin NA, 3,00 mg B1 vitamin NA, 4,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 2,00 mg B6 vitamin NA, 30,00 mg Nikotin sav NA, 20,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 600,00 mcg Biotin NA, 3,00 mg Folsav NA, 100,00 mg cholinclorid NA,
20,00 mg Vas NA, 60,00 mg Mangán NA, 100,00 mg Cink NA, 16,00 mg Réz NA, 0,35 mg
Szelén (3b801) NA, 0,85 mg Jód NA, 1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA
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  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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