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Sieczka 5* Complete Care
Senior 15kg HARTOG
Cena

99,00 zł

Dostępność

Wysyłka w 48H!

Producent

Hartog

Opis produktu

Sieczka 5* Complete Care Senior 15kg
HARTOG
5* Complete Care Senior to bardzo wartościowa, smaczna, zbilansowana i niepyląca pasza objętościowa, której głównym
składnikiem jest mechanicznie suszona trawa z dodatkiem ziołowej nalewki.
Nalewka ta zawiera zioła: prawoślaz lekarski, imbir, wiązówkę błotną, skrzyp polny, żeń-szeń syberyjski, nawłoć pospolita i
bakopę drobnolistną, które mają pozytywny wpływ na tkankę łączną i nastrój, a także wspomagają regulować równowagę
hormonalną.
Sieczka nie zawiera melasy ani zbóż, dzięki czemu ma niską zawartość skrobi i cukrów.
Może być stosowana jako zamiennik bądź uzupełnienie balanserów i pasz treściwych.
Bogata w witaminę C i K, co pozwala na dostarczenie antyoksydantów, wsparcie odporności, a wytwarzana przez bakterie
w jelicie ślepym i grubym witamina K, wspiera również proces przetwarzania glukozy oraz krzepnięcia krwi.
Dzienna racja pokarmowa starszych koni powinna zawierać 70-100% błonnika, który nie tylko zapobiega zakwaszeniu flory
jelitowej, a tym samym powstawaniu kolek, ale także stymuluje proces żucia, co sprzyja produkcji śliny, która
neutralizuje nadmiar kwasu żołądkowego oraz pozwoli na lepsze wchłanianie składników odżywczych.
W ten sposób starsze konie i kuce o zmniejszonej zdolności żucia mogą zestarzeć się zdrowo i sprawnie.
Potrzeby żywieniowe starszych koni różnią się od potrzeb dorosłych osobników ze względu na zmiany w ich metabolizmie i
zmniejszoną wydajność trawienną.
Wiele z nich ma problemy z uzębieniem, przez co gorzej przeżuwają siano oraz zadawane pasze.
Ponadto konie starsze często maja problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała.
Complele Care Senior zawiera szeroką gamę drobnych włókien z mechanicznie suszonej trawy, lucerny, słomy
jęczmiennej i wysłodków buraczanych, dodatkowo została wzbogacona o premiks zawierającym wszystkie niezbędne
witaminy, minerały i pierwiastki śladowe mające na celu pomoc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
W celu utrzymania optymalnej wagi konia lub zapewnienia przyrostu masy, konieczny jest udział aminokwasów, dlatego obok
naturalnych białek z lucerny, soi i siemienia lnianego, mieszanka została wzbogacona o dodatkowe aminokwasy.
Polecana szczególnie w przypadku żywienia koni starszych, koni mających problemy z przeżuwaniem, koni
chudych oraz koni w okresie rekonwalescencji.

Jak najlepiej wykorzystać 5* Complete
Care Senior?
5* Complete Care Senior to pasza objętościowa w formie sieczki, która może być wykorzystywana zarówno jako zamiennik
siana jak i dodatek bądź częściowy zamiennik paszy treściwej w codziennej diecie koni. Polecana w szczególności koniom
starszym, chudym, mającym problemy z uzębieniem, a także koniom podczas rekonwalescencji i wrażliwych na nadmiar cukru
w diecie.
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Skład: mechanicznie suszona trawa, lucerna, zielona słoma jęczmienna, olej lniany, siemię lniane, mączka sojowa, gliceryna,
wysłodki buraczane, fosforan monowapniowy, premiks, kreda.
Dodatki sensoryczne: substancje aromatyczne, ekstrakt z lukrecji.
Wartości odżywcze:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Popiół surowy
Cukier
Skrobia
Wapń
Fosfor
Magnez
Sód
Potas
Opakowanie 15kg

11,2%
6,2%
21%
7,5%
9,8%
0,13%
1,15%
0,43%
0,16%
0,11%
1,6%

Dawkowanie
Ile sieczki 5* Complete Care Senior powinien zjeść dziennie mój koń/kuc?
Sieczkę można stosować profilaktycznie w codziennym żywieniu koni w celu dodatkowego wsparcia żołądka i jelit w ilości
200g na 100kg masy ciała.
Koń o masie 500kg: 1kg dziennie.
Najlepiej podawać do każdego posiłku wraz z paszą treściwą, dzienna dawka powinna być podzielona na 2-3 posiłki.
Może być wykorzystywana również jako całkowity zamiennik siana w ilości 1-1,3kg produktu na 100kg masy ciała konia.
Koń o masie 500kg: 5-6,5kg dziennie, podzielone na min. 3 posiłki.
Lub jako częściowy zamiennik siana i pasz treściwych w ilości 300-500g na 100kg masy ciała.
Koń o masie 500kg: 1,5-2,5kg dziennie.
Najlepiej podawać do każdego posiłku wraz z paszą treściwą, dzienna dawka powinna być podzielona na 2-3 posiłki.

Koniom, które jedzą łapczywie lub są wrażliwe na przekrwienie przełyku, można podawać 5* Complete Care w siatce na siano
z oczkami max. 3cm

UWAGA: Konie są bardzo indywidualnymi osobnikami i dlatego zawsze dostosowuj dzienne porcje żywnościowe swojego konia
do jego temperamentu i kondycji, jak również obciążenia pracą.
W razie wątpliwości dotyczących dawkowania lub doboru odpowiedniej sieczki zachęcamy do kontaktu z nami! Chętnie
pomożemy.
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