EMH Mash
Erikoisrehut
Puristetut pellavansiemenen sisältävät runsaasti Omega-3 ja -6 rasvahappoja jotka
takaavat terveellisen ja optimaalisen soluseinien kasvun.
EMH Mashin perinteiset raaka-aineet tukevat hevosesi hyvinvointia.
Ähkyleikkauksen, ummetuksen tai muun suolistoleikkauksen jälkeen EMH Mash
säätelee luonnollisesti suoliston toimintoa. EMH Mash sopii rasittavan suorituksen
jälkeen, pienenä välipalana pitkäkestoisen suorituksen lomassa, synnytyksen jälkeen
tai lämmittävänä ruokana huonolla säällä. EMH Mash sopii erityisesti nirsoille
hevosille sekä hammas-, leuka- tai purentaongelmaiset hevoset hyötyvät sen
hienosta rakenteesta.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Korkeat Omega – 3 ja Omega- 6 rasvahappo pitoisuudet
* Tukee suolistoflooraa ja takaa hyvän ruuansulatuksen
* Operaatioiden jälkeen rauhoittamaan ruuansulatuksen toimintaa
* Nopea valmistaa, lyhyt turvotusaika
EMH
EMH on valmistettu fermentoimalla uutettuja yrttejä. EMH:n ansiosta
ruoansulatusjärjestelmä ei kuormitu liikaa.
Ruokintasuositus: Normaali ruuan korvikkeena sekoita 300-500 g mashia kuumaan
veteen, sekoita hyvin ja anna turvota sekä jäähtyä n. 15 minuuttia. EMH Mash
nautitaan haaleana.
Raaka-aineet: 22,5 % vehnälese, 12,2 % ohrahiutale, 10,0 % maissihiutale, 8,0 %
mustakaura, 7,6 % kuivattu omenankuori, 7,1 % kaura, 6,8 % maissi (pursotettu), 6,8
% pellavansiemen, 5,0 % sokeriruokomelassi, 3,6 % ohra (laajennettu), 2,5 %
kalsiumkarbonaatti, 1,4 % dikalsiumfosfaatti, 1,3 % natriumkloridi, 1,0 % ohdakeöljy,
0,7 % olutmäski (kuivattu), 0,6 % magnesiumoksidi, 0,6 % fermentoituja
kasviuutteita (EMH), 0,5 % oluthiiva, 0,4 % persilja, 0,2 % piparminttu, 0,2 % basilika,
0,2 % nokkosenlehti, 0,2 % rosmariini, 0,2 % korianteri, 0,1 % valkosipuli
81,0 g/kg raakavalkuaista
11,0 MJ/kg Energia-arvo
Ravintoaineet: 10,60 % Raakavalkuainen, 6,00 % Raakarasva, 7,70 % Raakakuitu,
9,50 % Tuhka, 1,50 % Kalsium, 0,70 % Fosfori, 0,50 % Natrium, 0,50 % Magnesium
Lisäaineet per kg: 10.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 800,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 125,00 mg E Vitamiini (3a700), 25,00 mg C-vitamiini (3a312), 1,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 2,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 1,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 12,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 12,00
mg Niasiini (3a314), 8,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 245,00 mcg Biotiini
(3a880), 1,00 mg Foolihappo (3a316), 40,00 mg Koliinikloridi (3a890)

Eggersmann Finland
Porkkalantie 1443b
02480 Kirkkonummi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.eggersmann.fi
+358 (0) 40 756 8969

Instagram: @eggersmann_finland
Facebook: @eggersmannfinland

