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Vitamite Cool Performer är ett risextrakt
baserat, ångextruderat kraftfoder med unika egenskaper. Risextrakt erbjuder energi
i form av risolja, samtidigt som stärkelsehalten är minimal, vilket resulterar i en
mer fokuserad häst som orkar mer, utan
att bli het. Cool Performer har lågt GI och
en “hästperfekt” aminosyraprofil, dvs rätt
mängd balanserade essentiella aminosyror. Cool Performer är ett komplett kraftfoder som fodras utöver stråfodret.

Vitamite Power On är ett kraftfodertillskott
som lämpar sig till alla typer av hästar.
Vill du ha lugn energi som räcker längre,
snabbare återhämtning och mer elastisk
muskulatur så är Power On tillskottet för
din häst. Vitamite Power on innehåller naturligt E-vitamin, Selen, kelaterat kalcium
och fosfor för bästa resultat i kombination
med annat kraftfoder.När du fodrar med
Vitamite Power On ger du din häst möjlighet att prestera på topp!

Athlete Plus är ett revolutionerande tillskottsfoder, rikt på protein, mineraler,
vitaminer, spårämnen och elektrolyter.
Tillsammans med ett risextraktbaserat
kraftfoder eller annat spannmål ger Athlete
Plus din häst en komplett diet utöver stråfodret. Den speciellt balanserade, optimerade aminosyraprofilen gör det möjligt för
din häst att prestera utöver det vanliga. Med
rätt byggstenar kan din häst utföra sin uppgift bättre, samt återhämta sig snabbare.
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