EMH High Energy
Sport - och tävlings foder
Feed supplement for horses and ponies
EMH ® är ett extrakt av kraftfulla örter som har jäst av mikroorganismer och som har
visat sig uppnå mycket effektiva resultat i hästnutrition.
EMH ® High Energy Müsli är en energirik speciell blandning utformad för högsta
prestanda med högre nivåer av aminosyrorna lysin och metionin ämnad för träning
och tävling, Den höga kvalitén essentiella aminosyror ger en optimal grund för en
smidig och flexibel muskeltillväxt och säkerställer snabb återhämtning av muskler
efter träning. EMH ® High Energy Müsli förser din häst med en mycket lättsmält
energikälla. Den innehåller kallpressad Mariatistelolja och hydrotermiskt expanderat
korn och flingor majs, liksom spannmål som också har expanderats ("poppats") med
en speciell process. Tack vare den höga graden av expanderat spannmål och
tillsatsen av EMH ®, blir den stärkelse som finns i tunntarmen mer lättillgänglig för
omvandling och absorption, vilket ger en snabbt tillgänglig energikälla. Tillsatsen av
vitaminer, spårämnen och mineraler är speciellt anpassade till behoven hos hästar
med höga prestationskrav. Detta gör utfodring av andra ytterligare produkter onödig.
Tillägget av EMH ® ger en allmänt positiv effekt på kroppen och främjar vitaliteten
och ett balanserat temperament hos din häst.
Foderanvisning: Medelhårt till hårt arbete: 250-500 g per 100 kg kroppsvikt. Vid
mindre mängd rekommenderas tillskott av ett vitamin- och mineralfoder.
Sammansättning: 35,9 % Korn (flingor), 29,4 % majs (flingor), 4,4 % Havreskalkli,
4,2 % ångbehandlat extr. soja skrå, 3,9 % betmelass, 3,0 % Ärtor (flingor), 3,0 %
mariatistelolja, 3,0 % majs (expanderat), 2,1 % Luserngrönmjöl, 2,0 % Solrosfrömjöl,
2,0 % linfrömjöl, 1,6 % sockerbetor-massa pellets, 1,3 % Kalciumkarbonat, 1,3 %
vetekli, 0,6 % Dikalciumfosfat, 0,6 % fermenterade extrakt (EMH), 0,5 % majs
(krossad), 0,4 % natriumklorid, 0,2 % Korn, 0,1 % magnesiumoxid
smältbart protein (vRp): 86,5 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 77,1 g/kg
smältbar energi foder (MJ DE): 12,7 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
Analysgaranti: 12,00 % Råprotein, 5,50 % Råfett, 5,40 % Växttråd, 5,50 % Råaska,
0,80 % Kalcium, 0,40 % Fosfor, 0,20 % Natrium, 0,20 % Magnesium, 0,50 % Lysin,
0,20 % Methionin, 41,50 % Stärkelse, 4,50 % Socker
Fodertillsatser per kilo: 21.000 I.E. Vitamin A (3a672a) NA, 2.100 I.E. Vitamin D3
(3a671) NA, 610,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 85,00 mg Vitamin C (3a312) NA, 4,00 mg
Vitamin B1 (3a821) NA, 6,00 mg Vitamin B2 (3a825i) NA, 3,00 mg Vitamin B6 NA, 42,00
mcg Vitamin B12 NA, 42,00 mg Nikotinsyra NA, 30,00 mg Ca-pantothenat NA, 840,00
mcg Biotin (3a880) NA, 4,20 mg Folinsyra NA, 140,00 mg Kolin (3a890) NA, 12,00 mg
Järn (3b103) (Järn(II)sulfat, Monohydrat) NA, 40,00 mg Mangan (3b502) (Manganoxid)
NA
, 62,00 mg Zinkoxid (3b603) NA, 10,00 mg Koppar (3b405) (Koppar(II)sulfat,
Pentahydrat) NA, 0,20 mg Selen (3b801) (Natriumselenit) NA, 0,50 mg Jod (3b202)
(Kalciumjodat, vattenfri) NA, 250 mg kiselgur (E 551c) TA
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
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SA = Sensory additives
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