ManegeBrok
Granulat 10 mm

ManegeBrok to zbilansowana, średnioenergetyczna pasza dla koni. Ma
formę granulatu i nadaje się do codziennego stosowania. Zawiera
wyłącznie naturalne składniki oraz podstawowy kompleks witamin i
minerałów. Pasza jest dedykowana koniom chodzącym w rekreacji oraz
do utrzymywania sportowej formy koni startujących w zawodach
głównie koni ujeżdzeniowych. Bazą paszy jest jęczmień oraz
pszenica. Łuska słonecznika dają dużą ilość błonnika, który poprawia
poziom strawności i daje dużo włókna. Pasza ma zrównoważoną ilość
skrobi, włókna i białka. Pomoże utrzymać odpowiednią kondycję. Można
podawać ją pełnoporcjowo lub jako dodatek do owsa. Dodatki lnu
wzmacniają kopyta i widocznie poprawiają stan sierści. Bardzo dobrze
przyswajalne białko z komponentów sojowych, które wspomaga
regenerację i wspomagają odbudowę tkanek.




Długuwalniana energią z włókna oraz szybka energia z skrobi i
cukrów,
Dodatek siemienia lnianego wspomaga trawienie, poprawia stan
kopyt i sierści,
Dzięki odpowiednim proporcjom składników, nadaje się dla koni
trenujących ujeżdżenie, jako pasza podstawowa.

Zawiera:
Jęczmień, otręby pszenne, peletowana łuska owsiana, płatki z nasion
palmowca, melasa, mączka kukurydziana, soja (z soi GMO), pszenica,
wapno, chlorek sodu, siemię lniane, premix, propionian wapnia,
magnezja.
Waga produktu: 20kg

Poziomy przybliżone :
Białko surowe %
Tłuszcz surowy %
Włókno surowe %
Popiół surowy %
Energia Strawna
MJ/kg
Wapń %
Fosfor %
Skrobia i cukry%
Biotyna (mg)
Selen (mg)
Cynk (mg)
Żelazo (mg)
Miedź (mg)
Mangan (mg)
Magnez (g)
Kobalt (mg)
Jod (mg)
Jm Vit A IE / kg
Jm Vit D3 IE / kg
Jm Vit E IE / kg
Vrep g/kg
Energia EWPa
Unit/kg

10,7
3,9
10,1
7,4
11,2
0,9
0,5
33,1
0,3
0,444
197
239
47
59
3,4
0,4
1,2
15000
2500
250
75
0,82

Okres ważności: 6 miesięcy od daty produkcji
Dawkowanie:
Dawka dla konia powinna być dostosowana do rasy, masy ciała, wieku i rodzaju wykonywanej pracy. Przy wszelkich
wątpliwościach prosimy o kontakt lub odsyłamy do konsultacji z weterynarzem/ trenerem, który zna konia.



Jako dodatek do owsa: 0,3- 1 kg na 100kg masy ciała na dzień;
Pełnoporcjowo: 3 – 6kg na dzień.

Można podawać na mokro w proporcji 1:2 (pasza: płynu).
Polecamy podzielić na 3 – 5 porcji.
Zalecamy stały dostęp do świeżej, czystej wody oraz dobrej jakości pasz objętościowych.

