
Palatin Glyx-Wiese® Senior Fibre 

Förstklassiga fibrer för en bra matsmältning och en arbetsvillig häst 
 
Glyx-Wiese Senior Fibre är mycket finsnittat och är därför lämpligt till hästar vars tänder eller 
tuggfunktion inte fungerar optimalt. 
 
Skonsam skörd och noggrann framställning gör att Senior Fibre har mycket hög hygienisk kvalitet. Den 
finsnittade strukturen är viktig för hästar vars tänder eller tuggfunktion inte fungerar optimalt. Hästen 
tar lätt upp näringen i 
de fina partiklarna, samtidigt som salivproduktionen stimuleras, och det samlade foderintaget ökas. 
Även om hästen inte längre kan tugga långa strån i grovfodret, kan den således fortfarande få i sig 
livsviktiga fibrer tack vare Senior Fibre. Senior Fibre kan både ges torrt eller blötlagt i vatten. 
 
Grovfoderbehovet hos hästar med tand- eller tuggproblem kan täckas med minst 1,5 kg Senior 
Fibre/Palatin höcobs per 100 kg kroppsvikt dagligen. Därmed kan du förebygga att den äldre hästen 
tappar vikt. Senior Fibre är också lämpligt som uppgradering av det nuvarande grovfodret.  
 
För att täcka behovet av mineraler och spårämnen ge även ett kompletteringsfoder eller 
mineraltillskott, t ex NaturMüsli SENIOR. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Palatin Fibre, blandning av kallpressade oljor (linfrö-/solroskärnolja) 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
Som alternativ till grovfoder 
Dagligen minst 1,5 kg per 100 kg kroppsvikt 
Som uppgradering av grovfodret 
Mängden anpassas efter det nuvarande grovfodret 
1 kg Senior Fibre ersätter 1 kg hö. Vänj hästen successivt. 
Kan blötläggas med vatten 1 kg: 1,5 - 3 liter vatten. 
 
FÖRPACKNING 
Säck 15 kg 
1/1 pall 630 kg 

 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

 Råprotein 10,5 %   Stärkelse  3,4 %  

 Råfibrer 25,0 %   Socker 4,6 %  

 Råfett 4,0 %   Kalcium 0,9 %  

 Råaska 9,0 %   Fosfor 0,3 %  

     Magnesium 0,28 %  

 Smältbart råprotein 81 g/kg   Natrium 0,1 %  

 Omsätbar energi 7,2 MJ/kg   Kalium 0,04 % 

    Lysin 0,7 % 

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 

 Vitamin A 35,0 IE   Vitamin E 18,0 mg  

 Vitamin D3 2,3 IE     

NATURLIGT INNEHÅLL AV SPÅRÄMNEN I GENOMSNITT PER KG 

 Järn 455 mg   Jod 0,09 mg  

 Zink 60 mg   Kobolt 0,25 mg  

 Mangan 100 mg   Selen 0,07 mg  

 Koppar 9,0 mg     


