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Hartog Lucerne Mix Digest
Ontdek de kracht van de unieke POWERSTART ® formule. De natuurlijke oplossing tegen maag- en
darmproblemen | Graan- en melassevrije mix van Luzerne.
Ondersteunt en beschermt het maag-darmkanaal
Stimuleert kauwen en verlengt de voeropname
Vrij van graan en melasse
Winnaar Horses Product van het Jaar 2018!

Paarden die een graanrijk of vezelarm rantsoen krijgen, blootgesteld worden aan stress of te maken
hebben met ziekte, ontwikkelen eerder maag- en darmklachten. Vooral bij sportpaarden, oudere paarden
en (chronisch) zieke paarden ontwikkelen zich eerder beschadigingen aan de maagwand of zelfs
maagzweren.
In de draf- en rensport heeft 60 -90% van de paarden last van maagproblemen zoals maagzweren. In de
reguliere dressuur- en springsport en recreatie ontkomen paarden niet aan deze problematiek. Ook
darmproblemen zoals een disbalans in de darmflora, beschadiging aan de darmwand of verminderde groei
en ontwikkeling van gezonde darmvlokken komt regelmatig voor.
De Lucerne-mix Digest is speciaal voor:
Sportpaarden
Paarden die gevoelig zijn voor stress of stressvolle situaties
Paarden met een graanrijk- en/of vezelarm rantsoen
Paarden met maag- en/of darmklachten
Paarden met bovenstaande gezondheidsproblemen hebben vaak:
Slecht herstel na inspanning of stress
Een verminderde eetlust (maagzweren)
Een slecht conditie, spier- en gewichtsverlies
Een verminderde stoelgang (dunne en/ of zure mest)
Terugkerende koliek
Stalondeugden (kribbebijten, luchtzuigen, weven of veel gapen)
Slecht aan de hulpen (tegen het been)

Gebruiksaanwijzing
Naast (gemiddelde kwaliteit) hooi, Hartog Compact Gras of Hartog Gras-mix:
1 - 2 kg per paard per dag
0,5 - 1 kg per pony per dag

Voedermiddelen
Verpakking
Analyse
Voedingswaarde
Ruw eiwit 10.20 %
Ruw vet 3.30 %
Ruwe celstof 29.10 %
Ruw AS 9.50 %
Suikers 1.50 %
Zetmeel 2.00 %
EWPa 0.52 %
Verteerbare energie 9.50 MJ
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VREp 6.60 %
Droge stof 90.00 %
Mineralen
Calcium 11.90 g
Fosfor 2.70 g
Magnesium 1.50 g
Natrium 0.60 g
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