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15%
P R O T E I N      HI OIL RACEHORSE COOKED MIX

Connolly’s RED MILLS
Goresbridge, County Kilkenny, Ireland

Tel: +353 599 775 800
Email: info@redmills.com

www.redmills.com

مركب خصيصا لدعم 
اطالق الطاقة السريعة	 

االداء المثالي واالستمرارية لفترات اطول	 

االستشفاء بعد التمرين وتجديد الجليكوجين في العضالت	 

العضالت الصافية وعضالت خط الظهر	 

قوة العظام وسالمتها	 

ميزات مركبات ريد ميلز 
عالي في الزيوت لتحسين الشكل والعام واللمعان	 

خليط ثالثي الحبوب الكاملة	 

مطبوخ بالبخار لتحسين الهضم وتوافر العناصر الغذائية	 

مصدر للبروتين عالي الجودة واألحماض األمينية األساسية	 

حزمة ريد ميلز المتوازنة من المعادن والفيتامينات غني بالحديد 	 
والنحاس

 مضاف اليه مضادات االكسدة والسيلينيوم وفيتامين هـ	 

يحتوي على االمالح	 

يحتوي على عناصر لدعم العظام بما في ذلك فيتامين ك	 

* يحتاج جوادك الى مكمالت غذائية تحتوي على االمالح خصوصا اثناء التمارين القاسية 
والمناخ الحار

مثالي لـ 
الخيول المتقدمة في التمارين	 

الخيول التي تحتاج الى حبوب عالية الطاقة	 

الخيول التي تتمرن في اجواء متغيرة	 

الخيول التي تحتاج الى تحسين الشكل العام	 

15.0% بروتين	خام	
8.5% الياف	خام	
8.5% زيوت	ودهون	خام 
7.0% رماد	خام	

1.00% كالسيوم	
0.60% فسفور	
0.28% صوديوم	
0.69% كلورايد	
0.89% بوتاسيوم	
0.30% مغنيسيوم	

13.3 ميجاجول/كجم الطاقة	المهضومة	

الفيتامينات
18000	وحدة	دولية فيتامين	أ	
2400	وحدة	دولية فيتامين	د3 
360	وحدة	دولية فيتامين	هـ	

العناصر النزرة
144	مجم حديد	
1.8	مجم	 يود	
72	مجم نحاس	
120	مجم منغنيس	
216	مجم زنك	
0.6	مجم سيلينيوم	

%15 هاي اويل ريس كوكد ميكس
خليط عالي الزيوت، أساسه الشوفان، عالي الطاقة لخيول السباق

اضافات غذائية لكل كجم المكونات التحليلية

المكونا
رقائق	الشوفان	)المطبوخة	بالبخار(	،	رقائق	الذرة	)المطبوخة	بالبخار(	،	رقائق	الشعير	)المطبوخة	بالبخار(	،	)السكر(	دبس	القصب	،	وجبة	فول	الصويا	،	رقائق	فول	الصويا	)مطبوخة	
بالبخار(	،	فول	الصويا	)الفول(	،	فول	الصويا	مقذوف	،	البازالء	رقائق	،	زيت	صويا	،	قمح	،	بذور	عباد	الشمس	،	مكعب	قمح	،	شعير	،	كالسيوم	كربونات	،	مونو	دي	كالسيوم	فوسفات	،	

صوديوم	كلورايد.
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%15 هاي اويل ريس كوكد ميكس
خليط عالي الزيوت، أساسه الشوفان، عالي الطاقة لخيول السباق


