Vaarstraat 33, 9850 Hansbeke-Nevele
Tel. 09/371.53.93
www.lannoo-martens.com

Fibermix
Lannoo Fibermix is een melassevrije structuurmengeling met grondstoffen die zeer rijk zijn aan ruwe
celstof en goed verteerbare vezels. De toevoeging van elementen die de vertering van zowel eiwit,
zetmeel en suiker als ruwe celstof bevorderen, zorgt voor een optimale darmwerking en darmflora.
Fibermix dient in kleine hoeveelheden (0,5 kg) onder het krachtvoer gemengd te worden om de vertering
te optimaliseren.
Lannoo Fibermix kan door de goede vitaminering en een extreem laag suiker- en zetmeelgehalte gebruikt
worden voor paarden die gevoelig zijn aan bepaalde metabole aandoeningen. Toevoeging van
luzernevezels en timotheegras zorgt voor smakelijke en structuurrijke vezels, die een bron zijn van
hoogwaardige ziwitten. Rijstzemelen met natuurlijke spieropbouwende eigenschappen worden toegevoegd
om uw paard in optimale conditie te houden. Lannoo Fibermix bevat lijnzaad dat zorgt voor een glanzende
vacht en de maag- en drammucosa beschermt. Door de toevoeging van levende gistcellen wordt een
gezonde darmflora opgebouwd. bovendien bevat Lannoo Fibermix een maagbeschermend complex op
basis van tannines om de spijsvertering te ondersteunen, voornamelijk tijdens korte periodes van stress.
Dit alles maakt Fibermix een ideaal supplement voor sportpaarden, maar maakt Fibermix ook
geschikt als volledig voer indien nodig.
Ook voor paarden die gevoelig zijn aan bepaalde metabole aandoeningen is Lannoo Fibermix aan te
raden. De nieuwe formulatie is vrij van toegevoegde suikers en melasse, daardoor kan het product
gebruikt worden voor alle paarden en pony's, ook ingeval van: hoefbevangenheid, PSSM, RER of
obesitas.
Kenmerken:

Melassevrij waardoor het geschikt is voor alle paarden
Rijk aan luzernevezels en timotheegras die smakelijke en structuurrijke vezels aanbrengen en
een bron zijn van hoogwaardige eiwitten
Bevat rijstzemelen met natuurlijke spieropbouwende eigenschappen
toegevoegd lijnzaad zorgt voor een glanzende vacht beschermt de maag– en darmmucosa
Met levende gistcellen voor een gezonde darmflora
Maagbeschermend complex op basis van tannines om de spijsvertering te ondersteunen,
voornamelijk tijdens korte periodes van stress

Gebruiksaanwijzing
Vrij te voederen aan paarden naast hooi en stro. Dit product kan op 2 manieren gebruikt worden.
Paarden die hooi of droge voordroog krijgen en op stro staan: 0,5 kg /dag, in 2 x onder het voeder mengen. Paarden die voordroog krijgen en
op vlaslemen of houtkrullen staan: 2kg / dag, in de meeste gevallen zal men wel het krachtvoeder met 1 kg per dag kunnen verminderen.
De paarden die de fibermix als volledige aanvullende voeding krijgen: 0,5-1 kg / 100 kg lichaamsgewicht afhankelijk van het werk.

REFERENTIENUMMER: 153
Bij voorkeur te gebruiken voor:
Gefabriceerd 180 dagen voor de aangegeven datum van minimum houdbaarheid

Voedermiddelen
Luzerne, thimotheegras, vlaskaf, haverdoppen, tarwezemelen, spelt, lijnzaadolie, sojaolie (2), gedroogde chicoreipulp, lijnzaad, rijstzemelen,
johannesbrood gedroogd, erwtenvlokken, getoaste sojabonen (1), lijnzaadschilfers, wortelvlokken, maïskiemschroot, gevlokt lijnzaad,
calciumcarbonaat, aardappeleiwit, gistproduct.
(1) Genetisch gemodificeerde soja
(2) Geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja

Verpakking
Zakken van 20 kg, of big bag
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Analyse
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit
11.30%
Ruw vet
8,20%
Zetmeel
10,00%
Suikers
1,00 %
Ruwe As
9.40%
Ruwe Celstof
22.00%
Additieven
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Vitamine C
Choline Chloride
Foliumzuur
Niacinamide
IjzerIIsulfaat, monohydraat - ijzer
KoperIIsulfaat, penthahydraat - koper
ZinkIIsulfaat, monohydraat - zink
MangaanIIsulfaat, monohydraat - mangaan
Watervrij calciumjodaat - iodium
Gecoate korrels kobalt(II)carbonaat - kobalt
Natriumseleniet - selenium
Zoötechnische toevoegingsmiddelen:
Saccharomyces cerevisiae CBS493.94 (E1704) 0,5 E9 CFU/kg
Technologische toevoegingsmiddelen:
Sepioliet (E562): 5mg/kg / BHT E321: 17,13mg/kg / Propylgallaat: 1,27mg/kg / Natroliet-fonoliet (E566):
1500mg/kg / Bentoliet-montmorilloniet (E558): 1000mg/kg
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Calcium
Fosfor
Magnesium
Natrium

1,28%
0,43%
0,20%
0,16%

12500,00 IE/kg
2500,00 IE/kg
205,00 mg/kg
4,00 mg/kg
5,00 mg/kg
6,00 mg/kg
1,00 mg/kg
0,02 mg/kg
80,00 mcg/kg
20,00 mg/kg
220,00 mg/kg

2,00 mg/k
16,00 mg/k
87,00 mg/kg
40,00 mg/kg
95,00 mg/kg
95,00 mg/kg
0,60 mg/kg
0,60 mg/kg
0,26 mg/kg

