Marstall ExZem-Plus iho-ongelmista kärsiville
Luonnollinen keino auttaa ihoherkän
hevosen elämänlaatua hyönteisallergiassa
■ ExZem-Plus on luonnollinen rehun lisäaine,
joka on valmistettu kiteisestä savimineraalista

■ Savimineraali puhdistaa kehon, koska se sitoo
raskasmetalleja ja muita toksiineja elimistöstä
ja estää niiden pääsyn verenkiertoon. Näin se
auttaa vahvistamaan koko elimistöä ja auttaa
pitämään terveen happo-emäs tasapainon.
.

■ Marstall ExZem-Plus tukee ja auttaa hevosia,
joilla on allergioita ja ihoärsytyksiä
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten lisäaine
Montmorillonite-Illite savi 100 %

ExZem-Plus vahvistavana lisärehuna:

Ohje:
Annettava yhdessä lisärehun kanssa ja vain
ruokinta- suosituksen mukaan.
Enimmäispitoisuus per rehukilo on 20.000 mg
montmorilloniitti-illiittiä.
Esimerkiksi hevoselle jonka elopaino on noin 550
kg annetaan maksimissaan 120 g ExZem-Plus /per
vrk.

TUOTEINFO

Ruokinta ajankohta helmikuusta lokakuuhun.
Erityisen herkille hevosille suositellaan
pitkäaikaisempaa käyttöä.
Mineraalimontmorilloniitti-illiitti savi muodostuu
rapautuneesta vulkaanisesta tuhkasta.
Savimineraali lievittää kehoa sitomalla myrkkyjä,
kuten raskasmetalleja, itseensä, jotta ne voivat
erittyä eikä päästä verenkiertoon Suuren
kationinvaihtokapasiteetin ansiosta se auttaa
pitämään happo-emästasapainon vakiona. Sen
suurta pintaa asuttavat usein "hyvät" suolen
bakteerit - tämän takia ja turpoamiskyvyn vuoksi
se tukee myös ruuansulatuksia.
Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö, Suomi
puh:+358 (0) 400–705596
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Pienhevoset/ponit n. 10 – 15 g/vrk = n. ½ mittalusikka
Täysverihevoset n. 15 - 20 g/vrk = n. 2/3 mittalusikka
Lämminveriset

n. 20 -30 g/vrk = n. 1 mittalusikka

1 tasainen mittalusikka on n. 30 g
Tarjotaan yleensä täydennysrehun kanssa
annosteluohjeiden mukaan. Savimineraali on hajuton
ja mauton. Hienon jauhatusasteensa vuoksi ExZemPlus on hyvä
sekoittaa hevosen lempirehuun tai
Tuotekoko:
aromaattisten rehun kuten esimerkiksi Marstall
Purkki
1 kgkanssa.
Sinfonien
tai Mashin
3kg
Vinkki:Purkki
Ihannetapauksessa
sinun pitäisi täydentää
Marstall ExZem-Plus -tuotetta ExZem-myslillä
luodaksesi vahvan duon hevosille, joilla on
taipumus iho-ongelmiin.

Saksan ADMR-yhteensopiva FN 1.1.2019 mukaan
päivätty 4.2021

Tunnistenumero:
katso säkin painatusta.
Valmistettu 6 kk.
ennen annettua ”ennen
päiväystä”. Päiväys pätee
vain oikealla varastointitavalla; hygieeninen, viileä
ja kuiva.

Purkkikoko 1 kg

