
Mitavite® Cool Crusada®Mitavite® Cool Crusada®
Müslin för den presterande hästen oavsett gren

Mitavite Cool Crusada är ett smakligt müslifoder för sporthästar och sportponnyer. Det är 
synnerligen lämpligt till hästar som kan bli för explosiva på traditionella kraftfoder.

För optimal prestation innehåller Cool Crusada näringsämnen som tas upp i tre olika faser, 
snabb energi, medel och långsam energi. Superfiber ser till att hästens tarmar mår bra och 
fungerar väl. Det är en mycket bra källa till långsam energi som ger hästen ork utan att bli för 
explosiv.

Cool Crusada innehåller också Mitavites revolutionerande tillskott Bonafide som vetenskapligt 
bevisat ger ökad bentäthet, starkare skelett och ger minskad risk för skador och sjukdomar 
rörande skelett och brosk. Bonafide är den första produkten som innehåller Quinaquanone, en 
biotillgänglig form av Vitamin K1 och K2. Vitamin K1 och K2 har stor effekt på funktionen av 
osteocalcin. Osteocalcin är ett benprotein som binder samman mineraler och protein i skelettet. 
Utan tillräckligt Vitamin K blir bindningsprocessen ofullständig och man får låg bentäthet och 
problem med skört skelett och brosk. Tester har visat på att bentätheten ökar på hästar som 
fodrats med Bonafide. 

Det innehåller även Yea-Sacc, levande jäst, som assisterar i matsmältningsprocessen, hjälper 
hästen att tillgodogöra sig näringen bättre och minskar risk för kolik, magsår och andra 
metaboliska besvär.

Analys per kilo foder:
MJ...................  12,5
Protein.............  18%
Smrp .............13,8%
Fett ...................   9%
Fiber .................12%
Stärkelse .......13,5%
Socker ..............10%

Foderråd: 
Rekommenderad daglig giva 150-300 gr per 100 kg kroppsvikt dagligen. Mitavite Cool Crusada ska fasas in i hästens foderstat under 
en period på ca 3 veckor.

Innehåll:
Ångade och valsade lupiner och majs, fababönor, sojabönmjöl, rapsmjöl, betfiber, solrosfrön, spannmålshusk, proteinhusk, korn och 
Mitavites värmestabila vitaminer och kelaterade mineraler, rapsolja, kli, salt, melass, levande jäst(Yea-sacc) och 
Bonafide(Quinaquanone).

Bonafide - vetenskapligt bevisat ökad bentäthet som ger starkare skelett

Superfiber för sund tarm och långsam energi

Yea-Sacc för  bättre matsmältning och sund mage och tarm

Kombinerat snabb och långsam energi

Kalcium...............10 g
Fosfor.................... 5 g
Magnesium......... 3 g
Kalium................11 g
Natrium ............... 5 g
Klorid................... 9 g

Mangan........160 mg
Järn............... 200 mg
Koppar........... 58 mg
Jod............... 0,72 mg
Zink............... 160 mg
Selen.............. 0,8 mg

Molybden...... 1,2 mg
Vitamin A.... 10000iu
Vitamin D......... 740iu
Vitamin E.......... 440iu
Vitamin C...... 600 mg
Niacin............. 47 mg

Tiamin......... 10 mg
Vitamin B2 .... 4 mg
Vitamin B12..11ug
Kolin.............. 1,1 g
Vitamin B6.....5 mg
Folsyra...........3 mg

Biotin..................... 1200ug
Kolin............................1,1 g
Lysin............................ 7,5 g
Pantotenyra............. 11 mg
Quinaquanone.....1750ug




