PSS – D.B.H.F. Senior
Slobber (15kg)
Oude paarden of paarden met gebitsproblemen hebben
nood aan een voeding boordevol vezels en energie om
de tekorten in de dagelijkse voeding aan te vullen. Deze
slobber is rijk aan vezels zoals bietenpulp, luzerne en
timotheegras om de darmgezondheid te ondersteunen.
Door het toevoegen van deze vezels wordt er
ingespeeld op de minder goede ruwvoederopname bij
oudere paarden. De toevoeging van lijnzaad bevordert
de spijsvertering en zorgt voor een mooie glans. Dit
voeder is geschikt voor oudere paarden, paarden die
dikker mogen worden en paarden met
gebitsproblemen.

Algemene informatie
Afkorting

PSS

Gewicht per eenheid 15 kg
Type voeder

Aanvullend diervoeder

Productvorm

Structomix / muesli

Gebruiksaanwijzing
Te geven aan paarden aan max. 1.5kg/100kg lichaamsgewicht per dag naast goed
ruwvoeder en water. Deze slobber is te weken in water: 1kg slobber in 3 liter
water, 4 uur laten weken.

Toevoegingsmiddelen
Vitaminen
3a672a – Vitamine A 6200 IU
3a671 – Vitamine D3 600 IU
3a700 – Vitamine E (all-rac-alfa-tocopheryl acetaat) 98 mg
3a821 – Vitamine B1 4 mg
3a825ii – Vitamine B2 15 mg
3a841 – Calcium-D-panthothenaat 20 mg
3a831 – Vitamine B6 3 mg
Cyanocobalamin – Vitamine B12 0,04 mg
3a314 – Vitamine PP (niacinezuur) 33 mg
3a880 – Biotine 0,1 mg
3a890 – Choline chloride 78 mg
Verbindingen van sporenelementen
3b103 – IJzer(||)sulfaat monohydraat 35 mg
3b202 – Jodium (Calciumiodaat anhydraat) 1 mg
3b304 – Kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) 0,1 mg
3b405 – Koper (Koper(||)sulfaat pentahydraat) 20 mg
3b502 – Mangaan (Mangaan(||)oxide) 10 mg
3b506 – Mangaan (mangaan(II)sulfaat monohydraat) 50 mg
3b603 – Zink (Zinkoxide) 5 mg
3b605 – Zink (Zinksulfaat monohydraat) 55 mg
3b801 – Selenium (Natriumseleniet) 0,2 mg
Antioxidanten
E310 – Propylgallaat 0.6 mg
E321 – BHT 0.9 mg
Bindmiddelen
E562 – Sepioliet 0.9 g
Micro-organismen

E1702 – saccaromyces cerevisiae (NCYC Sc 47) 20×10^9 CFU

Analytische bestanddelen
Calcium

0.92%

Fosfor

0.33%

Natrium

0.2%

Magnesium

0.23%

Ruw Eiwit

11.7%

Ruw Vet

5.6%

Ruw Celstof

18.4%

Ruw As

8.7%

Lysine

0.49%

Methionine

0.19%

Suikers en zetmeel 17.2%

Samenstelling
luzerne, lijnzaaddoppen, bietenpulp, gerst, lijnzaadschilfers, gerstvlokken,
maïsvlokken, spelt, sojaolie, tarwezemelgrint, lijnzaad, tarwevoer, maïsglutenvoer,
rietmelasse, calciumcarbonaat, graankorrelvoermeel, natriumchloride,
bietmelasse, rijstevoermeel, sojahullen*, lijnzaadolie, monocalciumfosfaat,
paardenbonen, ontsloten maïs, magnesiumoxide, tarwe
* geproduceerd uit genetisch gewijzigde sojabonen

