SOUTH - WEST

COMPLETO

VITAMIN HESTEMÜSLI MIX
MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX
TIL ALLE TYPER HESTE

25 KG Sæk
Big Bag

BESKRIVELSE:
Afbalanceret
all-round
foder
i
müsliform, uden tilsætning af havre, og
med moderat indhold af stivelse.
Energien i blandingen kommer fra
valset byg og majs, ligesom de det
afbalanceret indhold af fordøjelige fibre
medvirker til en forbedret fordøjelse.
COMPLETO er, med vilje, ikke tilsat
havre, da nogle heste kan have tendens
til at blive ‘varme / tændte’, hvis de
fodres med havre, men COMPLETO
kan uden problemer også indgå i en
foder sammensætning med havre, og
derved opnå forøget energi, skulle man
ønske dette.

Eftersom COMPLETO er velegnet som all-round tilskudsfoder til de fleste heste,
såsom Avlshopper, Føl, Ungheste og Konkurrenceheste etc., har COMPLETO et
koncentreret fokus på indhold af vitaminer og mineraler, samt energi og stivelse,
da det er vigtigt at hesten får tildelt vigtige næringsstoffer foruden energi for at
understøtte god reproduktion samt optimal vækst og udvikling.
Indholdet af essentielle mineraler, vitaminer og aminosyrer er ligeledes med til at
opretholde god præstation, udholdenhed og genopretter tabte næringsstoffer
under arbejde.
Sammensætningen af fedtsyrer, der er gavnligt for hesten, giver en flot og blank
pels og derudover er indholdet af fordøjelige fibre afbalanceret, så der sikres en god
spytproduktion, tykketid og tarmfunktion, ligesom indholdet af lucerne, olier og
olieholdige frø og er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten hos
hesten.

FODERINDHOLD:
Magnesium
Stive muskler, reduceret elasticitet,
problemer med koordinationen og smerter
fra skader. Nogle tilfælde, som vi hellere
vil forebygge end kurerer. Her spiller
magnesium en vigtig rolle.
Hvedeklid
Har positiv indvirkning
fordøjelsessystem.

på

hestens

Tørgær & Kridt
For opnåelse af bedre hovkvalitet og
styrkelse af knoglerne.

Lucerne
Lucerne forlænger tyggetiden og øger den
vigtige spytproduktion der er med til at
neutraliser den syre som dannes i
mavesækken.

NÆRINGSSTOFFER:
Analytiske bestanddele:
Tørstof
Energi
Fordøjelig Råprotein
Råprotein
Råfedt
Råaske
Sukker
Stivelse
Mineraler og Sporstoffer:
Lysin
Calcium
Fosfor
Magnesium
Natrium
Jern
Kobber
Mangan
Zink
Selen
Kobolt
Jod
Vitaminer (pr. kg):
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin Vitamin H
Niacin
Folinsyre

87,45 %
0,94 fe/kg
10 %
13,40 %
6,59 %
8,10 %
51 g/kg
326 g/kg

6,18 g/kg
11,26 g/kg
6,53 g/kg
3,26 g/kg
5,50 g/kg
20,00 mg/kg
75,00 mg/kg
90 mg/kg
125 mg/kg
0,80 mg/kg
0,21 mg/kg
1,60 mg/kg
10.000 IE
1.650 IE
546,00 mg
22,00 mg
9,00 mg
5,00 mg
0,05 mg
0,80 mg
9,62 mg
5,00 mg

Hørfrø
Fantastisk fodermiddel til heste, med gode
Positive egenskaber. Det er alment kendt
at olien derfra giver en flot glansfuld pels.
Men vidste du også, at hørfrø indeholder
sunde umættede fedtstoffer som linolsyre?
Og at hørfrø giver en problemfri transport af foder gennem tarmene? Og har en
udrensende effekt i hestens tarmsystem. Derfor er det også godt til heste der spiser
sand og har tendens til sandkolik.
Sukker / Stivelse
Moderat indhold af sukker / stivelse, der sikrer afbalanceret forsyning af
nødvendige næringsstoffer i fornuftigt tempo. Da heste har en sød tand, er foder
med lidt melasse meget smagfuldt, og sukkeret i melassen er en direkte energi kilde
af såkaldt ”hurtige energi” til heste. Yderligere er melasse en god kilde af kalium.
Og kalium sørger for vandoptagelse af organerne, knogler og muskler. Slutteligt, på
grund af sirup konsistensen er melasse perfekt til at holde sammen på müeslien.

Holdbarhed:
Bør anvendes inden 3 mdr.
efter fremstillingsdato

SOUTH - WEST

COMPLETO
Kvalitetsfoder til fornuftige penge...
Eftersom vi igennem flere år har prøvet forskellige kendte mærker af hestefoder
med god succes, men dog fundet at priserne på hestefoder er meget dyre, samt at vi
blev anbefalet at bruge forskellige produkter alt afhængig af hvad type hest og
alder vi havde, begyndte vi at undersøge muligheden for at få lavet et godt og
fornuftigt alsidigt foder uden kunstige aromastoffer, samt havde forøget fokus på
vitaminer og mineraler, således at man kan undgå ekstra tilsætnings produkter.
Vi fik derfor indgået et samarbejde med en af de større møller i Danmark som
kunne se vores ide, og har nu igennem det sidste halve år arbejdet på at opnå den
korrekte sammensætning efter vores ønsker, således at vi ikke skal have forskelligt
foder afhængig af vores Avlshopper, Føl, Ungheste og Konkurrenceheste. Men
stadig iht. anerkendte foderplaner, fra Videncentret for Landbrug, sikret at de er
dækket korrekt ind.
Dette har nu bevirket i at vi har testet vores produkt på egne heste den sidste tid
med succesfuldt resultat, hvorfor vi nu med sindsro kan tilbyde dette til andre.
Vi har med vilje valgt ikke at inkludere havre, eftersom vi er opmærksom på at der
er nogle som ikke ønsker havre i deres foderplan grundet at visse heste kan blive
”varme / tændte” af det. Men det kan uden problemer bruges i kombination med
havre, hvilket vi også selv gør med vores heste.
Produktet er fremstillet af vores samarbejdspartner under gældende lovkrav i
Danmark, men sælges af os, og vi har bevidst arbejdet hen imod at kunne holde
prisen nede.

SOUTH-WEST COMPLETO

koster kr. 120,- / 25 kg Sæk v. afhentning.

KONTAKT
Svanemosevej 20
6580 Vamdrup
Tlf: 2627 3048 (Bettina)
Tlf: 2644 6288 (Gert)

