
AGROBS Seniormineral- mineralfoder till seniorhästen 

 

SeniorMineral täcker mineralbehovet hos seniora hästar. Äldre hästar har ett annat behov av 
mineraler än de yngre hästarna. Det behövs därför tas hänsyn till detta i den dagliga fodringen för 
att säkra god hälsa, välbefinnande och kroppslig konstitution högt upp i åldern.  
 
SeniorMineral är sammansatt med utgångspunkt i de välkända AGROBS torkade grönfibrer. 
SeniorMineral är helt utan tillsats av spannmål och melass och uppfyller alla krav för en 
artkorrekt och värdefull fodring. Dessutom tillför SeniorMineral lättillgängliga aminosyror samt 
vitamin B och C för optimal försörjning till muskulatur och immunförsvar. Linfrökaka, öljäst och 
utvalda oljor (solroskärnor-/linfröolja) stödjer matsmältningen och säkrar en fin, blank päls. 
Generellt får hästen i sig vitaminer och essentiella fettsyror på helt naturligt sätt och innehållet av 
frukt, grönsaker och nypon gör produkten mycket välsmakande.  
 
SeniorMineral är lämplig till alla hästraser. Den spannmålsfria blandningen med lågt innehåll av 
stärkelse och socker kan också användas till hästar med ämnesomsättningsproblem (t.ex. Equine 
Cushing Syndrom, Equine Metabolic Syndrom) eller hästar med allergiska reaktioner.  
 
- Spannmålsfri 
- Baserad på de välkända PreAlpin grönfibrerna 
- Innehåller alla livsviktiga vitaminer, mineraler och spårämnen 
- Rik på aminosyror 
- Balaserat kalcium:fosfor förhållande 
- Melassfri  
- Lågt innehåll av stärkelse och socker 
 
ANVÄNDNING  
- Till den dagliga fodringen med alla viktiga mineraler och spårämnen till äldre hästar 
- Den spannmålsfria blandningen med lågt innehåll av stärkelse och socker kan också användas 
till hästar med ämnesomsättningsproblem (t.ex. Equine Cushing Syndrom, Equine Metabloic 
Syndrom) eller hästar med allergiska reaktioner 
 
 
SAMMANSÄTTNING 
PreAlpin grönfibrer, lucernfibrer, linfrökaka, öljäst (50 % som Yea-Sacc� 1026) oljeblandning 
(linfrö-, solroskärnor-, svartkumminolja), morötter, rödbetor, nypon, havsalgmjöl, äppelsirap 



 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
10-15 g/100 kg kroppsvikt dagligen tillsammans med grov- och/eller kraftfoder. 
 
PAKNING 
Spand 3 kg 

 

DEKLARATION 

 Råprotein 10,0 %    Kalcium 13,5 %   

 Råfibrer 8,0 %    Fosfor 6,0 %   

 Råfett/olja 4,5 %    Magnesium 1,5 %   

 Råaska 45,0 %    Natrium 0,3 %   

     Lysin 2,8 %   

 Stärkelse 0,9 %    Methionin 2,5 %   

 Socker 2,1 %    Cystein 0,1 %   

     Threonin 0,3 %   

TILLSATSÄMNEN PER KG 

 Vitamin A (E672) 100.000 IE    Vitamin B12 2.000 mcg   

 Vitamin D3 (E671) 10.000 IE    Biotin 15.000 mcg   

 Vitamin C 20.000 mg    Niacin 1.500 mg   

 Vitamin E 15.000 mg    Folinsyra 200 mg   

 Vitamin B1 900 mg    Pantothensyra 1.000 mg   

 Vitamin B2 600 mg    Kolin 500 mg   

 Vitamin B6 600 mg       

SPÅRÄMNEN PER KG 

 Järn 500 mg    Kobolt 10 mg   

 Zink 6.000 mg    Selen 15 mg   

 Mangan 1.500 mg    Jod 10 mg   

 Koppar 1.000 mg      


