Marstall Bergwiesen-Mash viljaton
ja melassiton Mash uutuus!

Uusi tuote
klassikko
Mashin rinnalle.
Maukas, helposti
sulava sekä
melassivapaa!

TUOTEINFO

Bergwiesen-Mash:ssä yhdistyvät varovaisesti kuivattu "Allgäun ylängön”
luonnon nurmiheinä, arvokas pellavansiemen kasvilima, kultainen
pellavansiemenöljy omega-3- alfalinoleenihappo sekä suoliston
toimintaa aktivoivat Previta-kuidut®.
■ Tukee tasapainoista suolistomiljöötä pitäen ruoansulatuksen
kunnossa ja suoliston bakteerikannan terveenä.
■ Viljaton, gluteiiniton, mellasiton ja vähäsokerinen.
■ Tuote ei sisällä aromaattisia lisäaineita, kivennäisaineita ja
vitamiineja, joten voit turvallisesti yhdistää sen nykyiseen
ruokintaan.

Marstall Bergwiesen-Mash tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu

Suositeltava annos päivässä*:

Ainesosat:

Pienhevoset/ponit
Täysveriset
Lämm inveriset

Kuivattua Allgäun ylängön luonnonniittyheinää
(35, %), pellavansiem enrouhe (1,5 %), h e d e l m ä p u r i s t e o m e n a (20 %), pellavansiemen (10 %), kasvisöljy
raff.rypsi (2 %), kuivattu sikuripulppa, yrttejä:
nokkonen, eukalyptus, korianteri, fenkoli, rohtosalkoruusu, timjami, kamomilla, kuusenneulanen, sarviapila,
koivunlehtiä, anis, neulasia, piharatamo, kumina, salvia,
katajanmarja, valkosipulirouhe (2,0 %), kalsiumkarbonaatti, mäski, oluthiiva (0,8 %), rohtosarviapila
jauhe, natriumkloridi.
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
17,30 %
Sulava* raakaproteiini
117,00 g
Raakarasva
7,50 %
Raakakuitu
14,90 %
Raakatuhka
8,00 %
Energia (DE)
11,20 MJ
Energia (ME)
9,50 MJ
Kalsium
0,90 %
Fosfori
0,40 %
Natrium
0,25 %
Magnesium
0,20 %
Tärkkelys
4,50 %
Sokeri
5,00 %
*ohutsuolessa sulava

Ruokintam ääriä sovelletaan sellaisenaan tai eläinlääkärin suositusten mukaan. Berg wiesen-Mash
ravintoa voi syöttää hevoselle muun rehun lisäksi tai
sen osana/korvikkeena, m ieluiten 1-3 kertaa viikossa,
iltaisin viimeisenä ateriana.
Mash on ruokahalua ja ruoansulatusta edistävä,
ihanteellinen koliikin, leikkauksen, m atokuurin tai
varsom isen jälkeen. Suolisto-ongelm iin, ummetukseen,
ruokavaliom uutoksiin, säänm uutosten aikana, karvanvaihdon aikana keväällä ja syksyllä sekä lepopäivinä.
Erityisen stressaavina aikoina, kuten kilpailuissa, tallipaikan vaihdossa, kuljetuksessa, im etyksessä tai
astutuksessa. Voidaan käyttää ruokahalun herättäjänä
koko stressiajan. Mikäli Berg wiesen-Mash-ravintoa
annetaan rehunkorvikkeena pidemm än ajan, tulee lisäksi
antaa Marstall Force -ravintolisää.

*Suositeltu ruokinnan kesto erikoisruokavalioravintona:
Hevosilla paksunsuolen toim innan kroonisten häiriöiden
tasapainottam isessa, ohutsuolen kroonisessa vajaatoim innassa (aluksi enintään 6 kk.), sekä toipilasaikana/
alipainoisille hevosille (kunnes ravitsemustila paranee).
Marstall Berg wiesen-Mash sopii m yös vanhoille hevosille.
Ennen ruokinnan aloittam ista tai ruokinta-ajan pidentäm istä suositellemme keskustelua eläinlääkärin kanssa.

Käyttöohje
Valm istus: Hevosen rodun ja painon mukaan: sekoita
n. 1 -2,0 litraa vuoristoniittyrehua 1,5 - kertainen
m äärä (1,5 -3,0 litraa) kuum aa vettä, ei kiehuvaa.
Kesävaihtoehdossa sekoitetaan vuoristoniittyrehua
sam assa m ääräsuhteessa, m utta kylmään veteen ja
annetaan vetäytyä n. 20 m in.

Säkkikoko:
säkki

12,5 kg

ämpäri

5 kg

1 litra Bergwiesen-Mash = n. 400 g
Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö
Suomi
puh:+358 (0) 400–705596
E-mail: info@marstall.fi
www.marstall.eu
päivätty 4.2021

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen;
katso säkin painatusta. Valmistettu 6 kk ennen annettua ”Ennen
päiväystä”. (Käytettävä ennen – päiväys pätee vain oikealla
varastointitavalla – hygieeninen, viileä, kuiva).
facebook.com/Marstall Suomi

n. 0,20 – 0,40 kg
n. 0,40 – 0,80 kg
n. 0,80 – 1,00 kg

