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Descrição

Os equinos são herbívoros, razão pela qual a base da sua 
dieta é a forragem (ex.: pasto, feno, palha), fundamental 
para a preservação da saúde do cavalo. Quando a 
forragem não satisfaz as necessidades nutricionais 
diárias do cavalo, torna-se necessário complementar a 
dieta com um alimento concentrado, a ração. A SF 
Feeding atenta às particularidades da �siologia do 
equino, desenvolveu o SF HAY MIX, o melhor dos dois 
mundos: uma ração rica em forragem. Na sua fórmula é 
de salientar as seguintes características:

 • Fonte de �bras de alta digestibilidade (“Super Fibras”);
 • Alimento rico em forragem (luzerna desidratada);
• Alimento que proporciona um efeito “anti-ácido” de 
origem natural;
 • Alimento naturalmente rico em cálcio;
 • Alimento com baixo teor de amido;
 • Alimento com baixo teor de açúcares;
• Alimento que proporciona uma energia de longa 
duração;
• Alimento que promove modi�cações metabólicas que 
favorecem o aumento da resistência à fadiga;
• Pode administrar-se como alimento concentrado de 
base ou como um complemento extra à dieta habitual; 
• Fonte de ácidos gordos essenciais Omega 3;
• Vitamina E sob a forma de α -tocoferol, este isómero é 
o que apresenta maior actividade biológica e 
concentração no organismo do cavalo;
• Oligoelementos (ferro, zinco, cobre, manganês e 
selénio) inorgânicos, provenientes de compostos 
selecionados para otimização da absorção no aparelho 
digestivo e disponibilidade para os tecidos.

Modo de uso

O cavalo é um herbívoro, por esta razão a base da sua 
dieta é a forragem (ex.: pasto, feno, feno-silagem, palha). 

Recomenda-se a administração à discrição de forragem 
de boa qualidade nutricional e bem conservada.
Para complementar a forragem e assegurar as 
necessidades diárias do cavalo, recomenda-se a 
administração da SF HAY MIX.
O SF HAY MIX pode administrar-se como alimento 
concentrado único ou associado a outra ração:

Administrado como ração única:

• Quantidade diária: 0,8 – 1% do peso vivo, dividida por 
3 refeições; 

Ex.: cavalo com 500kg de peso vivo, administrar 4 a 5 kg 
de SF Hay Mix/dia, divididos em 3 refeições diárias de 
cerca de 1,3 a 1,7 kg/refeição;

• Quantidade máxima diária de SF Hay Mix: 1% do peso 
vivo;

Exemplo: cavalo com 500 kg de peso vivo, a quantidade 
diária MÁXIMA de SF Hay Mix é 5 kg/dia;
Administrado em conjunto com outra ração:

• Quantidade diária total das rações (SF Hay Mix + 
ração): 0,8 – 1% do peso vivo, dividida por 3 refeições; 

Ex.: cavalo com 500kg de peso vivo, administrar 3 kg de 
ração + 2 kg de SF Hay Mix/dia, divididos em 3 refeições 
diárias de cerca de 1 kg de ração + 0,7 kg de SF Hay 
Mix/refeição;

• Quantidade máxima diária de ração + SF Hay Mix: 1% 
do peso vivo;

Exemplo: cavalo com 500 kg de peso vivo, a quantidade 
diária MÁXIMA de ração + SF Hay Mix é 5 kg/dia;
• Recomenda-se a administração à discrição de 
forragem e de água.
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INGREDIENTES
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SF Hay Mix
Linha Pró-Fibra  

 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL

Proteína bruta (%)

Celulose bruta (%) 

Cinzas brutas  (%) 

Gordura bruta (%)

Cálcio (Ca) (%)

Cobre (Cu)  mg/kg

Vitamine A  UI/kg

Vitamine D3  UI/kg

Vitamine E (alfa tocoferol)  mg/kg
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