چـونـيــور

JUNIOR

٪ ١٥٫٥

15.5 %

Special Blend for Foals and Fillies.

Heat-Treated Grains and Seeds.
Rich in Protein.
Optimal Calcium: Phosphorus ratio.
High Vitamins and Minerals content for Optimum growth.
High Levels of Organically-Bound Copper, Manganese and Zinc.
Rich in Omega 3:
- Improve Immunity and animal health condition.
- Reduce problems with OCD.
- Improve Bones and tendons growth.
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•
•
•
•

Ingredients:

Barely Grains – Yellow Corn Grains – Wheat Grains – Full Fat
)Soybean (FFSB) – Full Fat Flaxseeds – Nigella Sativa (Black seeds
– Rice Bran – Sugar Cane Molasses – Methionine Amino Acid – Lysine Amino Acid – Choline Chloride – Brewer’s Yeast Powder – Anti-Caking – Magnesium Oxide – Mineral Premix – Sodium Bicarbonate – Common Salts – Di-Calcium Phosphate – Drees – Limestone.
Value in %

85.29
15.50
6.86
6.40
3.98
1.12
0.68
0.64
0.35
73.60

Analysis:
Nutrient

Dry Matter
Crude Protein
Crude Fat
Crude Fiber
Ash
Calcium
Total Phosphorus
Lysine Amino Acid
Methionine Amino Acid
)Total Digestible Nutrients (TDN

Gross Energy in Kcal: 3835.4 Kcal
Equine Feeding: 1-1.5 kg feed per 100kg of horse weight.

تركيبــة خاصــة ومتميــزة للمهــور اثنــاء فــرة النمــو ،لنمــو العظــام
واملفاصــل واالربطــة بشــكل صحــى جيــد ،و لبنــاء العضــات القويــة،
و لنمــو فرســة وحصــان قــوى ونشــيط.

•
•
•
•

مخلوط مميز من البذور الطبيعية الغنية باالوميجا  3معالجة حرارياً لتحسني الهضم.
تركيز اعىل من الفيتامينات واالمالح والعنارص النادرة للنمو االمثل.
العنارص املعدنية النادرة املستخدمة كلها عنارص مخلبية.
غنية باالوميجا  3لتحقيق اعىل معدالت منو صحى للمخ واالنسجة واجهزة الجسم.

الخامات املستخدمة:

حبــوب الشــعري  -حبــوب الــذرة الصفــراء  -نخالــة القمــح (رده)  -بــذرة فــول الصويــا الكاملــة
الدهــن  -بــذور الكتــان الكاملــة الدهــن  -بــذور حبــة الربكــة  -رجيــع الكــون  -مــوالس قصــب الســكر
 حمــض أمينــي ميثيونــن  -حمــض أمينــي ليســن  -كولــن كلوريــد  -خمــرة جافــة  -مضــاد ســمومفطريــة  -أكســيد ماغنســيوم  -أمــاح معدنيــه  -بيكربونــات الصوديــوم  -ملــح طعــام  -فوســفات
كالســيوم ثنائيــة  -دريــس  -حجــر جــري.

التحليل:

العنرص الغذايئ

املاده جافة
الربوتني الخام
الدهن الخام
األلياف الخام
الرماد الخام
الكالسيوم
الفوسفور الكىل
حمض أميني ليسني
حمض أميني ميثيونني
املركبات الكلية املهضومة

القيمة ٪
85.29
15.50
6.86
6.40
3.98
1.12
0.68
0.64
0.35
73.60

الطاقة الكلية =  3835.4ك .كالوري
التغذية للجواد :يضاف  ١.٥ - ١كجم لكل  ١٠٠كجم من وزن الجواد.

