EMH High Energy
Sport-és Teljesítmény takarmányok
Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak
Az EMH High Energy Müzli egy energia-gazdag speciális müzli a legmagasabb
teljesítményigények kielégítésére az edzéseken és a versenyen. A lizin és a metionin
aminosavak magas tartalma miatt! Mivel a kiváló minőségű esszenciális aminosavak
lehetővé teszik az optimális izomnövekedést, a laza és erőteljes izmokat és
biztosítják az izmok gyors felépülését a terhelés után. Az EMH High Energy Müzli
könnyen emészthető energiát biztosít a lovának. A hidegen sajtolt máriatövis olaj és
a hidrotermikusan feltárt árpa és kukoricapehely mellett különleges eljárással feltárt
(„pattogatott”) gabonaféléket is tartalmaz. A magas hőkezelésnek és az EMH
hozzáadásának köszönhetően a keményítő hamar lebomlik a vékonybélben így
gyorsan elérhető energiát biztosít. Omega-3 zsírsavban gazdag, hogy erősítse az
immunrendszert. A vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok hozzáadását
kifejezetten az erősen igénybe vett lovak szükségleteihez igazították. További
termékek etetése feleslegessé válik. Az EMH hozzáadása növeli az egész szervezetre
gyakorolt pozitív hatást, és elősegíti a ló vitalitását kiegyensúlyozott
temperamentummal.
Az előnyök áttekintése:
-Nagy teljesítményigényű lovaknak
-Gyors energia és tápanyagellátás
- Esszenciális aminosavakkal az erős izomzatért.
-Jobb emészthetőség a hidrotermikusan feltárt gabona miatt.
-Omega-3 zsírsavban gazdag.
takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat: Közepes és nehéz munkánál:
250-500g/100ttkg/nap. kevesebb adagolás mellett, szükséges ásványi kiegészítőt is
adni.
összetétel: 35,9 % Árpa (pelyhesítve), 29,4 % kukorica (pelyhesített), 4,4 %
Zabkorpa, 4,2 % szójadara-kivonat, 3,9 % cukorrépamelasz, 3,0 % zöldborsó
(pelyhesített), 3,0 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 3,0 % Kukorica (expandált), 2,1 %
Lucerna zöldliszt, 2,0 % Napraforgó kivonat, 2,0 % Linseed meal, 1,6 % Dried beet
pulp (molassed), 1,3 % kalcium-karbonát, 1,3 % Buzakorpa, 0,6 % erjesztett
gyógynövényi kivonat (EMH), 0,6 % dikalcium-foszfát, 0,5 % Kukorica, 0,4 % hőkezelt
szójadara, 0,2 % Árpa, 0,1 % magnézium-oxid
g/kg emészthető fehérje: 86,5 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 77,1 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 12,7 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
analitikus összetevők és tartalmak: 12,00 % nyers-fehérje, 5,50 % Nyerszsiradék, 5,40 % nyers-rost, 5,50 % nyers-hamu, 0,80 % kálcium, 0,40 % foszfor,
0,20 % nátrium, 0,20 % magnézium, 0,50 % lizin, 0,20 % metionin, 41,50 %
keményítő, 4,50 % cukor
adalékanyagok/ kg: 21.000 I.E. A vitamin NA, 2.100 I.E. D3 vitamin NA, 610,00 mg E
vitamin NA, 85,00 mg C vitamin NA, 4,00 mg B1 vitamin NA, 6,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 3,00 mg B6 vitamin NA, 42,00 mcg B12 vitamin NA, 42,00 mg Nikotin sav
NA
, 30,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 840,00 mcg Biotin NA, 4,20 mg Folsav NA,
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140,00 mg cholinclorid NA, 12,00 mg Vas NA, 40,00 mg Mangán NA, 62,00 mg Cink
10,00 mg Réz NA, 0,20 mg Szelén (3b801) NA, 0,50 mg Jód NA, 250 mg kovaföld TA
NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
TA = technológiai adalékanyagok
SA = érzékszervi adalékanyagok
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