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Special Blend for Gulf Area and Tropical Areas. 
Highly rich in Amino Acids, Vitamins, and Minerals 
to support joints, muscles, and tendons.  
•  Rich in Yeasts and Probiotics for better digestion and Protection from Colic.
•  Suitable for Horse performance under Hot Climate.
•  Heat –treated Natural Grains and Seeds.
•  Variety in Amino Acid Profile.
•  Optimal Calcium: Phosphorus Ratio.
•  Optimum support for Joints, Muscles, and Tendons.
•  Pellet for better Digestion.
•  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-Cal-
cium 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 %
85.45
9.00
4.62
15.00
6.75
1.55
0.53
0.26
0.22
64.30

Gross Energy in Kcal: 3599.20 Kcal
Equine Feeding: 1 kg feed per 100kg of horse weight.

تركيبــة خاصــة للطقــس الحــار تحتــوى عــى مخلــوط غنــي باالحاض 
األمينيــة و الفيتامينــات و االمــاح املعدنيــة النــادرة لدعــم املفاصــل 

و العضــات واالربطــة. 
• غني بالخائر و الربوبيوتكس لهضم افضل و حاية القولون من االمغاص. 

• مناسب الداء الخيول تحت الظروف املناخية الحارة. 
• غني باالوميجا ٣ :

   - تحسن املناعة و الحالة الصحية للحيوان. 
   - تحسن منو العظام و االوتار.

الخامات املستخدمة:
ــة  ــا الكامل ــول الصوي ــذرة ف ــح )رده( - ب ــة القم ــراء - نخال ــذرة الصف ــوب ال ــعر - حب ــوب الش حب
الدهــن - بــذور الكتــان الكاملــة الدهــن - بــذور حبــة الربكــة - رجيــع الكــون - مــوالس قصــب الســكر 
- حمــض أمينــي ميثيونــن - حمــض أمينــي ليســن - كولــن كلوريــد - خمــرة جافــة - مضــاد ســموم 
فطريــة - أكســيد ماغنســيوم - أمــاح معدنيــه - بيكربونــات الصوديــوم - ملــح طعــام - فوســفات 

كالســيوم ثنائيــة - دريــس - حجــر جــري.

التحليل:
العنرص الغذايئ

املاده جافة
الربوتن الخام
الدهن الخام
األلياف الخام

الرماد الخام
الكالسيوم

الفوسفور الكى
حمض أميني ليسن

حمض أميني ميثيونن
املركبات الكلية املهضومة

 
القيمة ٪

85.45
9.00
4.62

15.00
6.75
1.55
0.53
0.26
0.22

64.30

الطاقة الكلية = 3599.20ك. كالوري
التغذية للجواد: يضاف ١ كجم  لكل ١٠٠ كجم من وزن الجواد.


