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

Sport Plus
Sport plus is zeer krachtige, energierijke en sterk gevitamineerde mengeling. Het is een evenwichtig en
uitgebalanceerd krachtvoeder om topprestaties te leveren op topniveau.
Lannoo Sport Plus wordt gebruikt als aanvulling op het dagelijjkse rantsoen om een paard klaar te maken
voor een wedstrijd. De paarden worden explosiever en frisser, waardoor ze maximale inspanning kunnen
leveren.

Gebruiksaanwijzing
Vrij te voederen aan paarden naast hooi en stro. 0,7-1 kg/100 kg lichaamsgewicht + voldoende ruwvoeder.
Als aanvulling: tot 2 kg / dag extra boven het normale krachtvoeder of als volledige vervanging van het normale krachtvoeder de laatste 4
dagen voor de wedstrijd

Voedermiddelen
Haver, tarwezemelen, maïsvlokken, gerstvlokken, spelt, gerst geplet, getoaste sojabonen, suikerrietmelasse, lijnzaad, lijnzaadschilfers,
sojaolie, gedroogde chicoreipulp, luzerne, natriumbicarbonaat, lijnzaadolie, calciumcarbonaat, natriumchloride, johannesbrood gedroogd,
gistproduct, aardappeleiwit.

Verpakking
Zakgoed 25 kg of big bag of bulk

Analyse
Waarborgen Ruw eiwit
12,00%
Ruw vet
7,10%
Totaal suikers en zetmeel
37,00%
Ruwe as
7,60%
Ruwe celstof
7,85%
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
Calciumiodaat, hexahydraat - iodium
Kobalthydroxidecarbonaat, monohydraat - kobalt
Natriumseleniet - selenium
IjzerIIchelaat van aminozuren, gehydrateerd ijzer
KoperIIchelaat van aminozuren, gehydrateerd koper
ZinkIIchelaat van aminozuren, gehydrateerd zink
MangaanIIchelaat van aminozuren, gehydrateerd mangaan
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94
Sensoriële toevoegingsmiddelen: Druivenextract
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Calcium
Fosfor
Magnesium
Natrium

0,99%
0,51%
0,32%
0,59%

14800,00 IE/kg
1800,00 IE/kg
365,00 mg/kg
12,00 mg/kg
14,00 mg/kg
18,00 mg/kg
3,00 mg/kg
0,06 mg/kg
400,00 mcg/kg
116,00 mg/kg
330,00 mg/kg
6,00 mg/kg
6,00 mg/kg
110,00 mg/kg
31,00 mg/kg
110,00 mg/kg
110,00 mg/kg
0,20 mg/kg
0,20 mg/kg
0,30 mg/kg
9,00 mg/kg
2,00 mg/kg
11,00 mg/kg
11,00 mg/kg
0,5 E9 CFU/kg
171 mg/kg

