ريـاضــــى

SPORTS
( Super ) 10.5 %

٪ 10.5 ) ( سـوبـــر

.عليقة متوازنة للخيول الرياضية

.• تركيبة متوازنة للخيول الرياضية تحتوي عيل بروتينات و دهون رسيعة و سهلة الهضم
.• غني باالمالح املعدنية الرضورية لدعم املفاصل و العظام و األوتار

:الخامات املستخدمة

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

٪ القيمة

85.89
10.51
4.71
13.81
5.84
1.51
0.42
0.34
0.20
66.30

: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

 كالوري. ك3655.10 = الطاقة الكلية
. كجم من وزن الجواد١٠٠  كجم لكل١  يضاف:التغذية للجواد

A Sufficient Blend for sport horses.
•
•
•
•
•

Pellet for better digestion.
Heat-Treated Natural grains and seeds
High Variety in Amino Acids profile.
Optimal Calcium: Phosphorus Ratio.
Rich in Omega 3:
- Improve Immunity and Animal health condition.
- Reduce Problems with OCD.
- Improve bones and tendons growth.

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.

Analysis:
Nutrient

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

Value in %

85.89
10.51
4.71
13.81
5.84
1.51
0.42
0.34
0.20
66.30

Gross Energy in Kcal: 3655.10 Kcal
Equine Feeding: 1 kg feed per 100kg of horse weight.

