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Vital Muesli
- müslifoder av hög kvalitet till trav- och galopphästar i träning

Vital Muesli är ett müslifoder utvecklat till trav- och galopphästar i träning. Det 
är ett lättsmält foder med ett högt innehåll av energi, protein, vitaminer och 
mineraler. Proteinkvaliteten och -nivån försäkrar tillförsel av essentiella amino-
syror, som är viktiga för uppbyggnad och underhåll av muskler. 

Vital Muesli tillför energi från havre, värmebehandlade spannmålssorter, lätts-
mälta fibrer och olja. Fodret innehåller organiska (bioplex) och oorganiska 
mineraler, som i kombination ökar upptagningen av spårelement.

Foderblandningen innehåller också QLC (Quality Life Care), som är en enastå-
ende blandning av naturliga antioxidanter, utvunna från växter som är rika 
på antioxidanter. De är speciellt beräknade till att arbeta i synergi med redan 
existerande antioxidanter (mineraler och vitaminer), som finns i alla foderbland-
ningar från Dodson & Horrell.

Dessutom innehåller foderblandningen en aktiv jästkultur, Actisaf, som understödjer fibernedbrytningen 
och därmed hästens egenproduktion av B-vitaminer.

Sammensättning:  
Havre
Värmebehandlat korn
Vetemassa
Sockerrörsmelass
Solrosextrakt
Skalfritt sojamjöl
Vetekli
Rapsolja
Kalciumkarbonat

Värmebehandlat majs
Lusern
Omelasserade sockerbetsfibrer
Salt
Linfrö
Dikalciumfosfat
Fruktos Oligosaccharid
Monokalciumfosfat
Magnesiumoxid
Hela sojabönor

Svarta vinbär
Grönkål
Spenat
Rödbeta
Rosmarin
Nypon
Granatäpplen
Actisaf jästkultur  

Analytiska beståndsdelar:
Smältbar energi         12 MJ/kg
                                0,91 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                             14 %
Smältbart råprotein 110 g/kg
Råfett                                            6,5 %
Råaska                                  7,75 %
Växttråd                             8,5 %

Stärkelse                             27 %
Lysin                                     0,69 %
Methionin                                 0,23 %
Kalcium                                1,39 %
Fosfor                                   0,58 %
Magnesium                       0,36 %
Natrium                              0,31 %
Klorid                              0,59 %
Kalium                                 0,9 %

Koppar                       60 mg/kg
Järn                           150 mg/kg
Mangan                     150 mg/kg
Selen                             0,5 mg/kg
Zink                            200 mg/kg
Vitamin A                 24.300 IE/kg
Vitamin D3               2.870 IE/kg
Vitamin E              600 mg/kg

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.
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UTFODRINGSVÄGLEDNING: 
Tilldela 1,2-1,5 kg Vital Muesli/100 kg kroppsvikt/dag tillsammans med hö/hösilage efter matlust. Överskrid 
inte 1,5 kg Vital Muesli/100 kg kroppsvikt/dag. Den dagliga fodermängden ska fördelas på min. 3 likadana 
måltider. Se till att hästen har ett grovfoderintag på minimum 1,5 kg/100 kg kroppsvikt per dag. Färskt 
dricksvatten ska alltid vara tillgängligt.

Vital Muesli ska användas tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvar-
ar 1,5-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt – gärna mer om inte hästen blir för tjock. Utfodring av hästar 
individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så att en optimal utfodring för växt och hull uppnås. 
Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, vilket beror på arbetsnivån. Elek-
trolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om hästen svettas mycket. Hästen ska 
alltid ha tillgång till färskt vatten.Man kan komplettera med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-
mix eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkterna ska blötläggas i vatten!) för att tillföra extra 
fibrer och energi till foderstaten. 

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan datumet 
som har angivits tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 25 kg säck
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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