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SPORT
Tilskudsfoder til rideheste

Sammensætning
Sort havre 34,00 %
Beriderens fiber-kornmix*) 30,00 %
Lucerne hø 15,00 %
Majsflager 10,00 %
Epona specialolie **) 5,00 %
Melasse, Roe 4,00 %
Fodersalt 1,00 %
Foderkridt 1,00 %

Analytiske bestanddele
 92,00 FE pr. 100 kg
 11,50 % Råprotein
 7,90 % Råfedt
 12,40 % Træstof
 5,40 % Råaske
 5,30 % Sukker
 25,30 %  Stivelse
 7,40 g/kg Calcium
 3,60 g/kg Fosfor
 4,20 g/kg Natrium
 1,50 g/kg Magnesium
 1,40 g/kg Svovl

*) Specialblanding indeholdende: sojaskaller (24%), byg (17%), hvede 
(15%), sojaskråfoder (15%), hvedeklid (10%), roepiller (8%), grønmel 
(6%) og rapskagefoder (5%). Fremstillet af genetisk modificeret soja.

**) Blanding af lecitin og sure olier (botanisk) fra kemisk raffinering af 
soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja.

HorseLux Sport er et strukturrigt foder, der kan 
anvendes i de fleste hestehold. Foderet er
rettet mod heste, der skal præstere, heste der 
ikke kan tåle almindelig havre eller heste, der 
har behov for ekstra energi.

Foderet har særligt fokus på:
•  Individuel dosering 
•  God energi
•  Omega 3-6-9

En af fordelene ved at fodre med HorseLux 
Sport er, at der kan fodres individuelt. Det
betyder, at to lige store heste, som udnytter 

foderet meget forskelligt, kan få tildelt en
passende mængde HorseLux Sport og her efter 
blive tildelt den mængde vitaminer og mine-
raler, de har behov for ud fra størrelse og
arbejdsniveau. På den måde sikres det,
at begge heste får dækket deres behov, og
at de begge har en korrekt huld.  

Vejl. foderplan
Anvendes med 250-500 g pr. 100 kg kropsvægt 
dagligt. 

Det anbefales at man tilsætter HorseLux
Multivit, som vitaminer og mineraler.


