
! ! Vitalmix Føll

Høykvalitets müsli i førsteklasses kvalitet for føll og 
unghester opp til 3 år.

Vitalmix Føll er en høyverdig müsli, som forsyner føll og unghester med 
høyt tilgjengelig energi for å sikre optimal utvikling. Høykvalitets 
proteinkilder, slik som alfalfa, solsikkefrø, ølgjær og linfrø sikrer en 
optimal tilførsel av protein og essensielle aminosyrer for en harmonisk 
vekst. Den delikate fordøyelseskanalen støttes av målrettet bruk av 
bryggergær og linfrø i kombinasjon med B-vitaminer. Bioaktive alger 
lime gir verdifullt kalsium for å støtte best mulig utvikling av 
beinstrukturen. Den spesifikke sammensetning av Vitalmix føll dekker 
de høye behovene av vitaminer, mineraler og sporstoffer i tilegg er det 
tilstrekkelig tilførsel av mineraler, vitaminer og sporstoffer som er viktig 
for en sunn utvikling av føll og unghester. Vitalmix Føll inneholder også 
organisk sink, kobber og mangan for optimal tilgjengelighet av vitale 
sporstoffer.

Særlige egenskaper av Vitalmix Føll:

Fullverdig müsli i premium kvalitet spesielt tilpasset og svært fordøyelig 

energi og proteinforsyning for føll og unge hester opp til 3 år.
Balansert tilførsel av vitaminer, mineraler og sporstoffer for føll og 

unge hester.
Med essensielle aminosyrer og organisk bundet sporstoffer for en 

harmonisk utvikling.

Med brygger gjær og linfrø for å hjelpe fordøyelsen og en intakt 
tarmflora.

Det høye energiforbruket gir en besparelse på ca 2 til 3 kg 

konvensjonelt energiforbruk per dag, avhengig av hest og ytelse.

Store hester (daglige mengder):
Fra den andre måneden av livet tilby Vitalmix Føll i en føll krybbe.
Fra 3. måned i livet: 500 g Vitalmix Føll + 500 g knust havre/bygg.
6 til 12 måneders levetid: 500 g til 1 kg Vitalmix-føll + 500 til 1 kg knust 
havre/bygg.
Fra 12 måneders levetid: 1 kg Vitalmix føll + knust havre/bygg etter 
behov.



	 Vitalmix Føll

Tilleggsstoffe per kgTilleggsstoffe per kg
Vitamin A 35.063 I.E.
Vitamin D3 3.613 I.E.
Vitamin E som Alpha-Tocopherol-Acetat 375 mg
Vitamin C som L(+)-Ascorbinsyre-Rensubstans 62 mg
Vitamin B1 som Thiaminmononitrat-Rensubstans  19 mg
Vitamin B2 som Riboflavin-Rensubstans 16 mg
Vitamin B6 som Pyridoxol-hydrochlorid-Rensubstans 15 mg
Vitamin B12 64 µg
Nicotinsyre som Nicotinsyreamid-Rensubstans 69 mg
Pantothensyre som Ca-D-pantothenat-Rensubstans 44 mg
Folsyre som Folsyre-Rensubstans 9 mg
Biotin som Biotin-Preparat 400 µg
Cholinchlorid som Cholinchlorid-Rensubstans 313 mg
Jern som Jern-(II)-sulfat, Monohydrat 107 mg
Mangan som Manganoxid 77 mg
Mangan som Glycin-Manganchelat, Hydrat* 37 mg
Sink som Sinkoxid 289 mg
Sink som Glycin-Sinkchelat, Hydrat* 75 mg
Sink som Sinksulfat, Monohydrat 25 mg
Kobber som Kobber-(II)-sulfat, Pentahydrat 66 mg
Kobber som Glycin-Kobberchelat, Hydrat* 15 mg
Jod som Calciumjodat 1,3 mg
Selen som Natriumselenit 0,8 mg

Sammensetning:
Maisflak, Bygggryn, Alfalfamel, Havregryn, Hvetesemulekli, Linfrø,Finmalt mel fra lin i form 
av ekspeller, Solsikkefrø, Mais, Melassemasse, Ølgjær, Kulsur Algekalk, Maisgluten, Rapsolje, 
Natriumklorid, Monokalsiumfosfat, Magnesiumoxid

Analytiske bestanddeler:Analytiske bestanddeler:Analytiske bestanddeler:

Råprotein 14,9% Kalium 0,9%

Råolje og fett 9,8% Lysin 1,0%

Råfiber 7,4% Methionin 0,2%

Råaske 9,2% Threonin 0,3%

Kasium 1,5% Cystin 0,1%

Fosfor 0,6% Stivelse 27,69%

Magnesium 0,4% Sukker 3,15%

Natrium 0,4% Fôrenheter 0,89


