
المكونات
رقائق فول الصويا )مطبوخة بالبخار( ، )سكر( لب البنجر ، فول الصويا )فول( قشر ، رقائق الشوفان )مطبوخ بالبخار( ، )سكر( ، دبس قصب ، رقائق الذرة )مطبوخ بالبخار( ، فول 
الصويا المنبثق ، شوفان )منظف ومنقى( ، البرسيم المقطع ، رقائق الشعير )المطبوخة بالبخار( ، رقائق البازالء ، زيت الصويا ، أحادي ثنائي الكالسيوم فوسفات ، ميرل 0.75٪ ، 

كربونات الكالسيوم ، كلوريد الصوديوم ، أكسيد المغنيسيوم ، مانان- / فروكتو- أوليجوساكاريدس 0.1٪.

14.0% بروتين خام 
12.0% الياف خام 

8.5% زيوت ودهون خام 
8.7% رماد خام 

1.35% كالسيوم 
0.68% فسفور 
0.29% صوديوم 
0.69% كلورايد 
0.99% بوتاسيوم 
0.30% مغنيسيوم 

15% نشويات 
12.8 ميجاجول/كلجم الطاقة المهضومة 

الفيتامينات
15000 وحدة دولية فيتامين أ 

2500 وحدة دولية فيتامين د3 
375 وحدة دولية فيتامين هـ 

50 مجم فيتامين سين 
4.4 مجم فيتامين ك3 

3.75 مجم بايوتين 

العناصر النزرة
150 مجم حديد 
1.5 مجم  يود 

48.75 مجم* نحاس 
81.25 مجم* منغنيس 

150 مجم* زنك 
0.5 مجم* سيلينيوم 

اضافات معززة للجهاز الهضمي
 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae NCYC

Sc 47 5x109 cfu/kg
*جزئ من هذه القيم موضوع على شكل مخلب.
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مركب خصيصا لدعم 
الطاقة في غذاء قليل النشويات	 

اطالق طاقة متحررة متوسطة للقدرة والتحمل	 

اداء الجهاز العضلي واالستشفاء بعد التمرين	 

اداء الجهاز الهضمي واالمعاء الغليظة	 

هضم االلياف وامتصاص المواد الغذائية	 

الشكل العام وعضالت خط الظهر	 

قوة العظام وسالمتها	 

تحسين المزاجية	 

اداء الجهاز المناعي	 

صحة الحوافر وسالمتها	 

ميزات مركبات ريد ميلز
حزمة ريد ميلز للتغذية بعناية	 

مركب منخفض النشويات	 

مطبوخ بالبخار	 

هضم االلياف والزيوت بشكل مثالي	 

مصدر للبروتين عالي الجودة واألحماض األمينية األساسية	 

يحتوي على االمالح	 

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

مثالي لـ
غذاء مخصص قليل النشويات	 

خيول المنافسات والسباقات	 

خيول مزارع التوليد والتي تحتاج الى غذاء قليل النشويات	 

الخيول التي تعاني من العصبية وتقلب المزاج	 

الخيول التي تحتاج الى تحسين للشكل العام	 

الخيول التي تتمرن في مناخات متغيرة	 

اداء الجهاز الهضمي	 

دعم اداء العضالت	 

14%
P R O T E I N

هورس كير 14 ميكس
مركب قليل النشويات عالي االلياف يحتوي على الشوفان اضافة الى حزمة ريد 

ميلز للتغذية بعناية

اضافات غذائية لكل كجم المكونات التحليلية

     HORSE CARE 14 MIX
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