
12
.5

%
 E

ND
UR

AN
CE

 M
IX

 H
I O

IL
ل(

وي
ي ا

ها
س )

يك
س م

ران
دو

 ان
12

.5
%

 اشبع طموحك
                 بالفوز 

12.5%
P R O T E I N      ENDURANCE MIX HI OIL
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Tel: +353 599 775 800
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12.5% بروتين	خام	
9.6% الياف	خام	

10.2% زيوت	ودهون	خام 
7.8% رماد	خام	

1.32% كالسيوم	
0.66% فسفور	
0.30% صوديوم	
0.65% كلورايد	
0.95% بوتاسيوم	
0.31% مغنيسيوم	
19.0% نشويات	

13.4 ميجاجول/كحجم الطاقة	المهضومة	

الفيتامينات
15000	وحدة	دولية فيتامين	أ	
2500	وحدة	دولية فيتامين	د3 
375	وحدة	دولية فيتامين	هـ	

العناصر النزرة
150	مجم حديد	
1.5	مجم	 يود	

48.75	مجم* نحاس	
81.25	مجم* منغنيس	

150	مجم* زنك	
0.5	مجم* سيلينيوم	

*جزئ	من	هذه	القيم	موضوع	على	شكل	مخلب.

اضافات غذائية لكل كجمالمكونات التحليلية

المكونات
)سكر(	لب	البنجر	،	رقائق	الشوفان	)مطبوخة	بالبخار(	،	رقائق	الشعير	)مطبوخة	بالبخار(	،	قشر	فول	الصويا	،	رقائق	الذرة	)مطبوخة	بالبخار(	،	)سكر(	دبس	قصب	،	رقائق	فول	الصويا	

)مطبوخ	بالبخار(	،	فول	الصويا	المنبثق	،	زيت	الصويا	،	وجبة	البرسيم	،	مونو	دي	كالسيوم	فوسفات	،	كالسيوم	كربونات	،	ميرل	0.75٪	،	صوديوم	كلورايد	،	أكسيد	مغنيسيوم	،	مانان-	/	
فروكتو-أوليجوساكاريدس	٪0.1.

مركب خصيصا لدعم 
السرعة والمسافات	 
استعادة الجليكوجين بعد التمرين المكثف	 
االستشفاء ما بعد التمارين الشاقة	 
العضالت الصافية وعضالت خط الظهر	 
قوة العظام وسالمتها	 
سهولة الهظم وسالمة االمعاء الغليظة	 

ميزات مركبات ريد ميلز 
غني بالزيوت لشكل عام افضل ولمعان أكثر	 

مركب منخفض النشويات	 
مركب ثالثي من الحبوب الكاملة	 

 مطبوخ بالبخار لتحسين الهضم وتوافر العناصر الغذائية	 

يحتوي على الخمائر المفيدة للبكتيريا النافعة مثل منان قليل 	 
السكريات و فركتو قليل السكاريد

يحتوي على اسيدبوف عازل طبيعي لالحماض	 
حزمة ريد ميلز المتوازنة من المعادن والفيتامينات غني بالحديد 	 

والنحاس

يحتوى على مضادات االكسدة و فيتامين هـ وسين والسيلينيوم.	 

يحتوي على ال كارنيتين وهو حمض اميني مهم الداء العضالت 	 
وتطورها

 يحتوي على االمالح	 
*اضافة	المزيد	من	مكمالت	االمالح	امر	مطلوب	للخيل	اثناء	التمرينات	القاسية	والمناخ	الحار

مثالي لـ 
للخيول اثناء التمرينات القاسية	 

للخيول التي تحتاج الى طاقة عالية وغذاء منخفض النشويات	 

للخيول التي تحتاج الى دعم الجهاز الهظمي	 

للخيول التي تحتاج الى دعم النظام العضلي	 

للخيول التي تتوتر بسهولة ومتغيرة المزاج	 

للخيول التي تحتاج الى تحسين الشكل العام	 

%12.5 اندورانس ميكس )هاي اويل(
 مركب عالي الزيوت، قليل النشويات يتناسب مع  الخيل

 اثناء التمرينات القاسية
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%12.5 اندورانس ميكس )هاي اويل(
تركيبة غنية بالزيوت منخفضة النشويات مناسبة للقدرة والتحمل

الخيول اثناء التمرينات الشاقة


