
Diet är ett kompletteringsfoder med lågt energiinnehåll som passar till hästar som be-
höver ett lågt intag av socker och stärkelse. Fodret kan med fördel användas till hästar 

som behöver gå ner i vikt och/eller har fångbenägenhet. Fodret har ett lågt stärkelse- (9%) 
och sockerinnehåll (3%), är fiberrikt och innehåller ingen tillsatt melass. Fodret har en nog-
grann blandning av vitaminer och mineraler samt Profeed® som stimulerar tillväxten och 
aktiviteten hos de goda bakterierna i tarmfloran.

www.rsmustang.sel 0171-41  41  80l info@rsmustang.se

Kostnadsfri foderrådgivning
Vi hjälper dig alltid med råd och  
uträkning av foderstat till din häst. 
Kontakta våra foderrådgivare i dag.

RS Mustang® Diet Pellets

Torrsubstans 89 %
Omsättbar energi (ME) 9,6 MJ
Råprotein 14,7 %
Smältbart råprotein 112 g
Lysin 6 g
Råolja och råfett 5 %

Växttråd/Fiber 24 %
Stärkelse 9 %
Socker  3 %
Råaska 8 %
Natrium 4 g
Kalcium 10 g

Fosfor 6 g
Ca/P kvot 1,7 g
Magnesium 3 g
Kalium 10 g

Analytiska beståndsdelar per kg foder

Vitaminer
Vitamin A, 3a672a 15 000 IE
Vitamin D3, 3a671 1 500 IE
Vitamin C, 3a311 75 mg
Vitamin E, 3a700 750 mg
Vitamin K3, 3a711 0,15 mg
Vitamin B1, 3a821 (nitrat) 15 mg
Vitamin B2 (riboflavin) 15 mg
Vitamin B6, 3a831  
(pyrodoxinhydroklorid) 3 mg

Vitamin B12 0,15 mg
Niacin, 3a315 15 mg
Pantotensyra, 3a841 8 mg
Folinsyra, 3a316 3 mg
Biotin, 3a880 0,5 mg

Spårämnen
Järn, 3b103 (sulfat) 105 mg
Jod, 3b202 (kalciumjodat) 0,1 mg
Kobolt, 3b302 (karbonat) 0,4 mg

Koppar, 3b409 (klorid) 52 mg
Mangan, 3b502 (oxid) 75 mg
Zink, 3b603 (oxid) 75 mg
Zink,3b609 (klorid) 75 mg
Selen, 3b815  
(selenmetionine) 0,3 mg
Selen, 3b802  
(natrium selenit) 0,3 mg

Vitamingaranti 9 mån

Tillsatser per kg foder

Sammansättning Utfodringsrekommendationer 
Till vuxen häst ca 0,2-0,4 kg kraft-
foder/100 kg häst tillsammans med 
1,5 kg torrsubstans grov foder/100 kg 
häst. Lägre givor kan behöva kom-
pletteras med extra mineraler. 
För utförlig foderstat kontakta foder-
rådgivare på RS Mustang.

Vetekli, vetefodermjöl, havrekli, 
torkad betmassa, torkad drank, 
rapsfröexpeller, ärtfiber, värme-
behandlat linfrö, kalcium karbonat, 
potatis protein, kalcium lignosulfo-

nat, natrium klorid, fruktooligosac-
karider, vegetabiliskt fett och olja, 
mono kalciumfosfat, magnesiumoxid, 
äppelarom.  

Låg  
stärkelse

5 mm  
pellets

112 g
smb rp*

RS Mustang® Diet Pellets leve reras  
i 20 kg säck, storsäck om cirka 600 kg 
och i bulk.

*Smältbart råprotein


