Marstall Magen-Schutz
herkälle ja ärtyneelle vatsalle!

Luonnollinen ja
kasvipohjainen
vatsan
rauhoittaja

Marstall Magen –Schutz on luonnollinen rehuaines, joka on valmistettu
Parsakaalin iduista hevosille, jotka reagoivat vatsalla stressitilanteisiin.

TUOTEINFO

■ Erilaiset tutkimukset osoittavat, että hevosilla esiintyy vatsavaivoja
luultua useammin. Toisin kuin ihminen, hevonen tuottaa vatsahappoja
koko ajan. Tämä on ongelmallista varsinkin silloin, kun hevoset ovat
pitkään ilman raakarehua, syövät liian suuria hiilihydraattiannoksia
tai ovat suuren fyysisen tai psyykkisen rasituksen alla
■ Magen –Schutz:n fytokemikaalien sisältämissä kuiturakeissa on runsaasti
luonnollisia antioksidantteja, joiden on osoitettu olevan
antibakteerisia ja antiinflammatorisia. Ne säätelevät myös
happo-emäs tasapainoa.

Marstall Magen-Schutzin tuoteseloste
Koostumus

Ruokintasuositus

Hevosten yksittäinen rehuaines
Ainesosat:
Parsakaalin idut 100 %
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per (kg):
Raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka

26,00 %
16,10 %
32,00 %
0,20 %

Magen-Schutz vaikeissa stressitilanteissa tukemaan
vatsan toiminnan:
Käyttöaika 4 viikkoa:
Pieni hevonen/poni n. 10 g = n. 1 mittalusikka per vrk
Täysveriset
n. 15 g = n.1 ½ mittalusikkaa per vrk
Lämminveriset
n. 20 g = n.2 mittalusikkaa per vrk
Käyttöaika 1-2 kuukautta:
Pieni hevonen/poni n. 5 g = n. ½ mittalusikka per vrk
Täysveriset
n. 8 g = n. ¾ mittalusikkaa per vrk
Lämminveriset
n. 10 g = n.1 mittalusikkaa per vrk
Pieni hevonen/poni
Täysveriset
Lämminveriset

n. 10g = n. 1 mittalusikka per vrk
n. 15g = n.1 ½ mittalusikkaa per vrk
n. 20g = n.2 mittalusikkaa per vrk

noin 10 g = n.1 mittalusikka per vrk
•
varsoille vieroituksen ajan
•
ennen kovaa rasitusta;
1 viikko ennen 4 viikkoa rasituksen jälkeen
1 tasainen mittalusikallinen = 10 mg.
Pussikoot= 500g
ADMR-yhteensopiva FN 1.1.2019 mukaan.

Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö
Suomi
puh:+358 (0) 400–705596
E-mail: info@marstall.fi
www.marstall.eu

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

facebook.com/Marstall Suomi
Instagram/marstallsuomi
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