DATASHEET

Total
Plus

OMSCHRIJVING
Geschikt voor paarden die goed functioneren op enkel ruwvoer. Naast de
verschillende vezel- en ruwe celstofbronnen, zorgen de toegevoegde vitaminen
en mineralen ervoor dat dit unieke product als volledig voer gebruikt kan
worden zonder extra toevoeging van muesli’s of korrels.
Onze producten zijn GMP+ FSA geborgd

USP’S
• Structuurrijk door een variatie aan vezels en ruwe celstofbronnen
• Geen toegevoegde suikers en laag in zetmeel
• Met extra vitaminen en mineralen
• Compleet voer
• Gemengd met lijnzaadolie

VOERADVIES
Indien geen extra muesli‘s of vitaminebrokken gegeven worden:
600 gram per 100 kg lichaamsgewicht.
Wanneer er muesli‘s, vitaminebrokken of andere brokken bijgegeven worden:
300 gram per 100 kg lichaamsgewicht.

INGREDIËNTEN

ANALYSE

• Hooi
• Zongedroogde Luzerne
• Kunstmatig gedroogde Luzerne
• Luzernekorrel
• Tarwezemelen
• Soja-olie

• Droge stof
• Ruw eiwit
• Ruwe celstof
• Ruwe as
• Ruw vet
• Suiker
• Zetmeel
• Calcium
• Natrium
• Magnesium
• Fosfor
• Kalium
• IJzer

TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG PRODUCT
• Vit. A Retinylacetaat (3a672a)
• Vit. D3 (3a671)
• Vit. E all-rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700)
• Fe, IJzer sulfaat monohydraat (3b103)
• I, Calcium jodaat anhydraat (3b202)
• Co, Gecoate korrels kobalt(II)carbonaat (3b304)
• Cu, Koper sulfaat pentahydraat (3b801)
• Mn, Mangaan sulfaat monohydraat (3b503)
• Zn, Zink sulfaat monohydraat (3b605)
• Se, Natrium seleniet (3b801)
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5882 I.E.
980 I.E.
235 mg
9,81 mg
0,20 mg
0,11 mg
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0,23 mg

89,0%
12,0%
28,9%
9,5%
8,0%
7,0%
<1,9%
1,0%
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0,3%
0,29%
1,9%
2,88%

Inhoud zak
Aantal op pallet
Afmeting pallet
Prijs p/s

: ca. 15Kg
: 45 stuks
: 100x120cm
: €15,95 incl. btw
€14,63 excl. btw

EAN CODE:
8720299018990
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