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RICE BRAN
Cena

81,18 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Otręby ryżowe granulowane bez GMO, bilansowane z dodatkiem ekstrudowanego siemienia lnianego, suszu z
marchwi oraz ekstraktów z ziół.

Produkt naturalny o wysokiej zawartości tłuszczu, bogaty w witaminę A, E, selen oraz witaminy z grupy B -B1, B3, źródło
gamma-oryzanolu, mikro i makro-elementów oraz cennych składników odżywczych.
Otręby ryżowe to dodatek do pasz, który proponujemy łączyć z naszymi mieszankami paszowymi uzupełniającymi dla koni.
Zalety zastosowania otrąb ryżowych w diecie:
źródło energii wolno uwalnianej – doskonałe rozwiązanie dla koni nadpobudliwych
prawidłowa budowa i wzrost mięśni, regeneracja mięśni
zminimalizowanie stopnia uszkodzenia mięśni związanego wysiłkiem fizycznym, wsparcie kondycji
korzystny wpływ na metabolizm tłuszczu, na pracę wątroby, nerek i serca – obniżenie lipidów we krwi i
wątrobie, poprawa pracy jelit dzięki zawartości dużej ilości błonnika, zapobiegnięcie kolkom
korzystny wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego
wysoki poziom kwasów omega 3 i omega 6 (dodatek dla koni z chorobą wrzodową)
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego
poprawa płodności, wyższa jakość nasienia
zdrowa skóra, piękny wygląd sierści oraz poprawa zdrowia rogu kopytowego
Selen, witamina A, E, gamma oryzanol, nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w RICE BRAN to naturalne antyoksydanty.
Marchew, ekstrudowane siemię lniane i zioła – cenne składniki paszy dla konia – wpływają pozytywnie na zdrowotność
organizmu, wspierają układ odpornościowy, trzustkę i żołądek, działają pobudzająco na apetyt konia.
Produkt jest lekkostrawny, łatwo przyswajalny, charakteryzujący się dużą smakowitością; poddany procesom
technologicznym gwarantującym najwyższą jakość.
Przeznaczony dla koni sportowych, hodowlanych, koni w rehabilitacji. Rekomendowany także dla koni mających problemy z
przyrostem wagi oraz dla koni starszych, szybciej tracących masę mięśniową.
Otręby ryżowe granulowane RICE BRAN dostępne w formie granulatu wielkości 4 mm mogą być podawane na sucho, jak i
na mokro.
Koń musi mieć ciągły dostęp do czystej, pitnej wody.
Przechowywać w chłodnym, przewiewnym miejscu bez dostępu wilgoci i słońca.
Produkt bez GMO.
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