
EMH Mash
ŠPECIÁLNE KRMIVO

Feed supplement for horses and ponies

Extrudované ľanové semeno obsahuje vysoký obsah omega-3 a omega-6 mastných
kyselín, tieto zabezpečujú pružné bunkové steny, ktoré sa dokážu optimálne
regenerovať. Balastné látky a sliz podporujú rýchlejší postup črevami a naväzujú
jedovaté látky v čreve a zabezpečujú optimálny stav citlivej tráviacej sústavy.
Tradičné hlavné zložky sa využívajú aj v EMH Mash na udržanie zdravia našich koní.
Už celé desaťročia
používajú skúsení chovatelia koní a zverolekári Mash úspešne pri prevencii a
ošetrovaní črevných ochorení. Po kolikách, operáciách, zápche či iných poruchách
tráviaceho procesu reguluje náš vysokokvalitný výrobok EMH Mash prirodzeným
spôsobom funkciu čriev. Aj po väčšej námahe, ako olovrant pri vytrvalostných
výkonoch, po pôrodoch alebo pri zlých poveternostných podmienkach sa váš kôň
poteší z teplého jedla! V rámci prevencie sa EMH Mash podáva minimálne raz
týždenne namiesto bežnej kŕmnej dávky zo žľabu, pričom podporuje tráviacu činnosť,
zabezpečuje lesknúcu sa srsť a predchádza poruchám látkovej výmeny. Vďaka
povzbudzujúcemu účinku na apetít je EMH Mash veľmi vhodný pre vyberavé kone. Aj
kone, ktoré majú problémy s chrupom a žuvaním, ako aj staré kone profitujú z
kašovitej konzistencie. Kombinácia dieteticky
hodnotných komponentov, bylín a EMH podporuje črevnú flóru a zaisťuje dobré
trávenie.

Odporúčanie pre kŕmenie: 

Objem, ktorý sa inak podáva napr. pri večernom kŕmení, úplne nahraďte výrobkom
Mash. Mash rozmiešajte v horúcej vode, dôkladne ho premiešajte a použite na
kŕmenie pri vlažnej teplote. Nepoužívajte, prosím, horúcu vodu!

Zloženie: 23,9 % pšeničné otruby, 15,1 % Ovos, 14,2 % jačmeň (vločky), 11,6 %
kukurica (vločky), 8,6 % sušené ovocné (jablčné) výlisky, 8,2 % ľanové semienka, 5,5
% kukurica, 4,5 % repná melasa, 1,5 % uhličitan vápenatý, 1,4 % chlorid sodný, 1,0
% jačmeň (expandovaný), 0,7 % sušené pivovarské mláto, 0,7 % olej z pestreca
mariánskeho, 0,6 % oxid horečnatý, 0,6 % kvasný extrakt (EMH), 0,5 % pivné
kvasnice, 0,3 % petržlen, 0,2 % rozmarín, 0,1 % korianders, 0,1 % mäta pieporná, 0,1
% bazalka, 0,1 % cesnak, 0,1 % žihľavové listy

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

Podiely obsiahnutých látok: 11,20 % Surový proteín, 7,00 % Surový tuk, 8,50 %
Surová vláknina, 7,40 % Surový popol, 0,80 % Vápnik, 0,45 % Fosfor, 0,60 % Sodík,
0,50 % Horčík, 27,80 % Škrob, 5,80 % Cukor

Prídavné látky na 1 kg: 8.200 I.E. vitamín A (3a672a) NA, 820 I.E. vitamín D3
(3a671) NA, 105,00 mg Vitamín E (3a700) NA, 25,00 mg vitamín C (3a312) NA, 2,00 mg
vitamín B1 (3a821) NA, 2,00 mg vitamín B2 (3a825i) NA, 1,00 mg vitamín B6 ako
pyridoxín hydrochlorid NA, 15,00 mg niacín (3a314) NA, 9,00 mg kyselina pantoténová NA
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, 250,00 mcg biotín (3a880) NA, 1,30 mg kyselina listová NA, 70,00 mg Cholinchlorid
(3a890) NA, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus
Natriumpropionat (1k281) TA

  NA = Nutričné doplnkové látky
  ZA = Zoologické prísady
  TA = Technologické doplnkové látky
  SA = Sensory additives
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