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Brogarden Optimal Halloween treats
- Kanel & Apelsin 
-Utsökt hästgodis med smaker av kanel och apelsin.

Denna specialutgåva av våra läckra Optimal Treats har smak av kanel och apelsin. Det är per-
fekt som en härlig Spöklik Halloween-godbit för din häst. 

Brogaardens Halloweengodis innehåller inte melass och har därför ett lågt sockerinnehåll. 
Denna läckra godbit har fått sin höstfärg från gurkmeja, som förutom att ge en fin färg också 
är känd för sina positiva egenskaper för hästens leder och immunförsvar. 

Smaken av kanel och apelsin tilltalar många hästar och du kan använda denna godbit som en 
extra belöning till din häst. Storleken är medelstor till liten, så det finns möjlighet att ge lite extra i samband med träning 
och samtidigt hålla nere totala mängden.    

Förutom att vara en godbit för belöning kan Brogaarden Optimal Halloween Treats också användas annorlunda. De är 
lätta att mjuka upp och blandas därför lätt med blötlagt foder för att ge extra god smak till den ordinarie givan. Om hästen 
tycker att blötlagda rödbetspiller är lite tråkiga, så kan Brogaarden Optimal Halloween Treats ge smaken en boost. En liten 
mängd kan också strös i hästens foder för att öka lusten att äta det normala fodret. Och slutligen är de också bra att blanda 
i hö eller hösilage om hästen behöver aktiveras. 

Sammansättning:  
Vetemjöl
Poppad Majs

Vetekli
Gurkmeja
Kalciumkarbonat

Natriumklorid
Rödbetor
Infröolja

Instruktioner för matning
OPTIMAL TREATS med smak av Kanel och Apelsin tillsätts inte vitaminer och mineraler och kan därför inte 
ersätta hästens vanliga foder. De ges som belöning i olika situationer. Därför finns det ingen exakt utfod-
ringsguide. 

Förpackning: 1 kg och 5 kg
Foderkategori: Kompletteringsfoder för hästar
Produktnummer: 1 kg 59578 & 5 kg 59957

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Förvara torrt och kallt. Används helst före det datum som 
visas tillsammans med produktens batchnummer på påsen. 

Analytiska beståndsdelar:
Torrsubstans: ������������������������������������������ 85%

Råprotein: ������������������������������������������������� 12%

Råfett: �������������������������������������������������������� 3,4%

Växttråd: ��������������������������������������������������� 2,4%

Råaska: ������������������������������������������������������ 3,8%

Stärkelse: �������������������������������������������������� 51%

Socker: ������������������������������������������������������ 3,3%

Kalcium: ��������������������������������������������������� 0,5%

Fosfor: ������������������������������������������������������� 0,4%

Natrium: ��������������������������������������������������� 0,6%


