
 

 

NATURMÜSLI GRAIN FREE 

Artikelnummer 50106-1 

Fiberbaserat och koncentrerat basfoder om säck á 15kg 

• Lusernfritt och spannmålsfritt med ett lågt socker- och stärkelseinnehåll 

• Fiberbaserat med stor örtdiversitet 

• Koncentrerat innehåll av vitaminer och mineraler, vilket ger en liten daglig fodermängd 

 

NATURMÜSLI GRAIN FREE 

Fiberbaserat och koncentrerat basfoder 

NaturMüsli Grain Free är ett fiberbaserat basfoder utvecklat för särskilt känsliga hästar. För detta ändamål har vi 

tänkt på fiberkällorna, bland annat genom att använda gräsfibrer med stor diversitet, esparsett och fruktfibrer. 

Fibrerna stödjer det känsliga mag-/tarmsystemet, medan koncentrationen av naturliga vitaminer och organiska 

mineraler säkerställer att hästen utnyttjar produkten optimalt. Därför är det dagliga foderbehovet lågt och 

NaturMüsli Grain Free ekonomiskt att använda. 

Produkten har ett högt och mycket allsidigt örtinnehåll med inte mindre än 10 olika örter, som stödjer aptiten och 

matsmältningen. Samtidigt har NaturMüsli Grain Free en betydande andel omega-3-fettsyror från ingredienserna 

linfrön och linfröolja. 

 

Lusernfritt och spannmålsfritt med ett lågt socker- och stärkelseinnehåll 

Fiberbaserat med stor örtdiversitet 

Koncentrerat innehåll av vitaminer och mineraler, vilket ger en liten daglig fodermängd 

 

UTFODRINGSREKOMMENDATION 

100-200 g per 100 kg kroppsvikt dagligen som komplement till grovfoder och/eller bete täcker underhållsbehovet av 

vitaminer och mineraler. 

150-200 g per 100 kg kroppsvikt dagligen vid ökat arbete. Mängden kan behöva öka vid ytterligare belastning. 

OBS! Detta kompletteringsfoder har ett högre innehåll av vitaminer och mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder 

och ska därför som mest utgöra 17,2 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ 

utfodringsrekommendationen. 

1 liter = ca 600 g 

 

SAMMANSÄTTNING 

Snittat varmluftstorkat alphö, betfibrer, majsgroddar, betblast, esparsett, isomaltulos, kallpressade oljor (linfrön, 

solros, majsgroddar) 2,6%, fruktfibrer (äpplen, druvor), kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), dikalciumfosfat, 

örter (pepparmynta, fänkål-anis, kamomill, rosmarin, koriander, timjan, persilja, brännässlor, libbsticka, mejram) 1,1 

%, magnesiumfosfat/-oxid/-fumarat/-sulfat, salt, blandning av lättkrossade oljefrön och oljefrökakor (linfrön, solros) 

0,2 %, bryggerijäst, ättika, solroskronblad, morötter, blåklintskronblad, vört, vitlök, ärtflingormjöl, gurkmeja 

 



 

 

 

 

 


