Energiapelletid
Sporthobuste ja saavutusperioodisööt
Täiendsööt hobustele ja ponidele
Energiapelletid varustavad teie sporthobust kõigi kõrgetasemeliseks soorituseks
vajalike toitainetega, sidudes kõik vajaliku kokku ühes kõvasöödas. Eriti sobilikud on
need lisandina raskel treeningperioodil, mil lihasmassi kasvuks on vaja
kõrgekvaliteedilist valku ning mineraale. Valitud kõrgekvaliteedilised ning paisutatud
koostisosad tagavad hea seeditavuse, mis ei koorma organismi. Lisaks on
külmpressitud maarjaohakaõlil tänu küllastamata rasvhapetele positiivne mõju nii
lihastele, nahale kui karvale.
Pelletid on maitsvad, kuna sisaldavad palju kuivatatud puuviljade viljaliha, mis
soodustavad seedimist. Vitamiinide ja mineraalide kogused on tasakaalustatud,
mistõttu saab pelleteid kasutada ainsa kõvasöödana või ka lisatuna teistele
teraviljadele.
Toitmissoovitused: Kerge kuni keskmine koormus – 200-400g 100kg kehamassi
kohta päevas.
Suur koormus – 400-600g 100kg kehamassi kohta päevas.
Väiksemate koguste puhul soovitame kasutada lisaks mineraalilisandeid.
Koostis: 26,0 % nisukliid, 19,5 % lutsernijahu, 17,0 % oder, 13,0 % melass, 7,0 %
mais, 6,9 % Peedimelass, 4,8 % linaseemned, 1,9 % kaltsiumkarbonaat, 1,8 %
naatriumkloriid, 0,6 % magneesiumoksiid, 0,6 % maarjaohakaõli
89,0 g/kg seeduvat proteiini
10,0 MJ/kg seeduvat energiat
Analüütiline koostis: 12,50 % Toorproteiin, 3,20 % Toorõlid ja -rasvad, 11,50 %
Toorkiud, 11,00 % Toortuhk, 1,50 % Kaltsium, 0,50 % Fosfor, 0,70 % Naatrium, 0,50
% Magneesium, 0,50 % Lüsiin, 0,20 % Metioniin, 16,70 % Tärklis, 6,60 % Suhkur
Lisandid kg kohta: 30.000,00 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.000,00 I.E. Vitaminas D3
(3a671), 250,00 mg E-vitamiin (3a700), 60,00 mg Vitamiin C (3a312), 3,00 mg
Vitamiin B1 (3a821), 4,00 mg Vitamiin B2 (3a825i), 2,00 mg Vitamiin B6 kui
püridoksiinhüdrokloriid (3a831), 30,00 mcg Vitamiin B12 kui vitamiin B12-preparaat,
30,00 mg Niatsiin (3a314), 20,00 mg Pantoteenhape kui kaltsium-D-pantotenaadi
preparaat, 600,00 mcg Biotiin (3a880), 3,00 mg Foolhape (3a316), 100,00 mg
Koliinkloriid (3a890), 40,00 mg Raud (3b103) (raud (II)sulfaat, monohüdraat), 60,00
mg Mangaan (3b502) (mangaan(II)oksiid), 100,00 mg Tsinkoksiid (3b603), 16,00 mg
Vask (3b405) (vask(II)sulfaat, pentahüdraat), 0,35 mg Seleen (3b801)
(naatriumseleniit), 0,80 mg Jood (3b202) (kaltsiumjodaat, veevaba)
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