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PRODUCTBESCHRIJVING   
Kentucky Lite E. is een exclusieve mix van zwarte en blanke 

haver, gerst, gebroken maïs, lijnzaadolie, tarwe en een 

speciale high-performance-vitaminekorrel. Door het hoge 

energiegehalte is het product ideaal voor paarden en pony’s 

in zware training en sport. 

  

Kentucky Lite E is rijk aan koolhydraten en licht-verteerbaar 

zetmeel en bevat een hoge vitaminering. Het verhoogde 

Vitamine E.-gehalte (de "spier-vitamine"), in combinatie met 

Selenium zorgt ervoor dat de conditie van de spieren 

optimaal ondersteund wordt, en de afvoer van melkzuren in 

de spiercel optimaal wordt gereguleerd. 

Verder heeft het product een laag eiwitgehalte en extra 

lijnzaadolie voor een verhoogde glycogeenreserve en 

optimale spierconditie.    

    

 Veel energie uit koolhydraten en lichtverteerbaar zetmeel 

 Laag eiwitgehalte, voor een zo laag mogelijke eiwitbelasting 

 Extra energie uit planaardige oliën 

 Met 400 mg Vit E: ter ondersteuning van het spiermetabolisme en het verminderen van het 

negatieve effect van vrije radicalen 

 Voor alle typen paarden en pony’s met zware inspanning of in de sport 
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VOEDINGSADVIES 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij het gebruiksdoel en de behoefte 

van het paard. Een algemene richtlijn voor de aanbevolen totale hoeveelheid krachtvoer per dag: 

 Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 

Verdeel dit dagrantsoen in minimaal 2-3 porties per dag. Verstrek naast het krachtvoer altijd voldoende goed 

ruwvoer; minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht van je paard/pony per dag. 

Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 

Voedingswaarde /kg     

VEP  930 Vit. A 22.500 IE IJzer 230mg 

Koolhydraten 61% Vit. D-3 3.600 IE Koper 21mg 

Zetmeel 43,0% Vit. E 400mg Zink 230mg 

Suikers 2,4% Biotine 200mcg Mangaan 120mg 

Ruwe celstof 7,6% Vit. K3 1,7mg Kobalt 1,8mg 

Vert.eiwit 8,3% Vit. B1 5,0mg Jodium 1,4mg 

Ruw eiwit 10,8% Vit. B2 8,3mg Selenium 540mcg 

Ruw vet 4,4% Vit. B6 4,4mg   

Ruw as  5,6% Vit. B12 33,0mcg Lysine 4,2g 

Calcium 8,6gr Pantoteenzuur 23,3mg Meth+cyst 4,7g 

Fosfor 4,2gr Niacine 45mg Threonine 2,5g 

Magnesium 1,6gr Foliumzuur 4,9mg Tryptofaan 0,9g 

Natrium 2,2gr Choline-chloride 250mg   

Kalium 5,3gr     

  Verpakking:  25 kg zakken, bigbox, bulk 


