
EMH Mash
Speciális takarmányok

Kiegészítő táplálék lovaknak és póniknak.

Az extrudált lenmag nagy mennyiségű Omega-3 és -6 zsírsavat tartalmaz, amelyek
rugalmas sejtfalakat biztosítanak, melyek így könnyebben regenerálódnak. Ballaszt-
és nyálkás anyagok segítik a gyors bélmozgást így támogatva az emésztőrendszert.
A hagyományos fő összetevőket az EMH Mash-ban is használják, hogy segítsenek az
emésztési problémákkal szemben. Tapasztalt lovasok és állatorvosok már régóta
alkalmazzák a bélbetegségek megelőzése érdekében. Bélgörcsök, operációk,
székrekedés és egyéb problémák bekövetkeztekor helyreállítja a bélfunkciókat.
Nagyobb megerőltetés után, mint mellékétkezés, vemhességkor, vagy rossz időben,
lova mindig örülni fog egy meleg jutalom étkezésnek. Hetente legalább egyszer a a
napi takarmány helyett adva az EMH Mash megfelelően támogatja az
emésztőrendszert, hozzájárul a szőr fényességéhez és az anyagcserezavarok
megelőzéséhez. Az étvágyfokozó hatása miatt nagyon jól alkalmazható nehezen
etethető lovaknál. Még a fogproblémás és idős lovak is élvezhetik a termék adta
előnyöket.
Előnyök röviden:
- Magas Omega-3 és -6 zsírsav tartalommal
- Támogatja az emésztőrendszert, segíti az emésztést
- Operáció é Kólika után helyreállítja a bélrendszert
- Étvágyfokozó hatás
- Gyors elkészíthetőség

takarmányozási javaslat: 

Minden étkezéshez (nagy lónak) kb 300-500 g EMH Mash meleg vízzel elkeverve,
majd még langyosan elfogyasztva. Ne használjon forrásban lévő vizet!

összetétel: 23,9 % Buzakorpa, 15,1 % Zab, 14,2 % Árpa (pelyhesítve), 11,6 %
kukorica (pelyhesített), 8,6 % Gyümölcs(alma)törköly száritva, 8,2 % Lenmag, 5,5 %
Kukorica, 4,5 % cukorrépamelasz, 1,5 % kalcium-karbonát, 1,4 % hőkezelt szójadara,
1,0 % Árpa (növelt), 0,7 % sörtörköly (szárítva), 0,7 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj,
0,6 % magnézium-oxid, 0,6 % erjesztett gyógynövényi kivonat (EMH), 0,5 %
sörélesztő, 0,3 % Petrezselyem, 0,2 % rozmaring, 0,1 % koriander, 0,1 % borsmenta,
0,1 % bazsalikom, 0,1 % Fokhagyma, 0,1 % csalánlevél

g/kg emészthető fehérje: 86,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 72,0 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 12,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,1 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 11,20 % nyers-fehérje, 7,00 % Nyers-
zsiradék, 8,50 % nyers-rost, 7,40 % nyers-hamu, 0,80 % kálcium, 0,45 % foszfor,
0,60 % nátrium, 0,50 % magnézium, 27,80 % keményítő, 5,80 % cukor

adalékanyagok/ kg: 8.200 I.E. A vitamin NA, 820 I.E. D3 vitamin NA, 105,00 mg E
vitamin NA, 25,00 mg C vitamin NA, 2,00 mg B1 vitamin NA, 2,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 1,00 mg B6 vitamin NA, 15,00 mg Nikotin sav NA, 9,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 250,00 mcg Biotin NA, 1,30 mg Folsav NA, 70,00 mg cholinclorid NA,
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335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat
(1k281) TA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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