EMH Mash
Specialfoder
Feed supplement for horses and ponies

EMH är ett växtextrakt som framställs från örter som har fått jäsa med hjälp av
mikroorganismer, och som visat sig uppnå mycket effektiva resultat på hästens
matsmältning. Extruderad linfrö innehåller höga halter av fettsyrorna Omega 3 och 6,
och dessa garanterar en sund och optimal regenerering av cellväggarna. Kostfiber
och alger uppmuntrar en snabbare tarm, och binder toxiner i tarmarna, vilket
resulterar i en optimal miljö för hästens mycket känsligt matsmältningssystem. I
årtionden har erfarna häst människor och veterinärer använt Maxh framgångsrikt i
förebyggande och behandling av tarmsjukdomar. Efter kolik, kirurgiska ingrepp,
förstoppning eller andra sjukdomar i matsmältningen, reglerar den höga kvalitén i
EMH Mash naturligt tarmens funktioner. Efter ansträngande aktivitet, som mellanmål
under långa perioder av prestationer, efter fölning eller bara som en rejäl värmande
måltid i dåligt väder, kommer din häst att älska EMH Mash. Som förebyggande ger
du din häst EMH Mash minst en gång i veckan, i stället för den vanliga
kraftfodergivan för att stödja matsmältningssystemet aktivitet, för att säkerställa en
glänsande päls och förebygga metabola sjukdomar. EMH Mash är mycket aptitlig och
välsmakande och därför särskilt lämpad för kräsna hästar. Hästar med tand eller
tuggproblem och inte att förglömma äldre hästar, drar nytta av Mash grötlika
konsistens. Denna kombination av näringsmässigt värdefulla komponenter i
kombination med tillägg av EMH och örter, stöder tarmfloran och säkerställer god
matsmältning.
Foderanvisning:
Ersätt den normala kvällsgivan av kraftfoder med lika mängd Mash. Rörs ihop med
varmt vatten och låt stå ca. 15 min. Fodras ljummet.
Sammansättning: 23,9 % vetekli, 15,1 % Havre, 14,2 % Korn (flingor), 11,6 % majs
(flingor), 8,6 % frukt (äppel) drav, 8,2 % Linfrön, 5,5 % majs (krossad), 4,5 %
betmelass, 1,5 % Kalciumkarbonat, 1,4 % natriumklorid, 1,0 % Korn (expanderat),
0,7 % bryggeri sädeskorn, 0,7 % mariatistelolja, 0,6 % magnesiumoxid, 0,6 %
fermenterade extrakt (EMH), 0,5 % Öljäst, 0,3 % persilja, 0,2 % Rosmarin, 0,1 %
Koriander, 0,1 % Pepparmynta, 0,1 % basilika, 0,1 % Vitlök, 0,1 % Brännässelblad
smältbart protein (vRp): 86,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 72,0 g/kg
smältbar energi foder (MJ DE): 12,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,1 MJ ME/kg
Analysgaranti: 11,20 % Råprotein, 7,00 % Råfett, 8,50 % Växttråd, 7,40 % Råaska,
0,80 % Kalcium, 0,45 % Fosfor, 0,60 % Natrium, 0,50 % Magnesium, 27,80 %
Stärkelse, 5,80 % Socker
Fodertillsatser per kilo: 8.200 I.E. Vitamin A (3a672a) NA, 820 I.E. Vitamin D3
(3a671) NA, 105,00 mg Vitamin E (3a700) NA, 25,00 mg Vitamin C (3a312) NA, 2,00 mg
Vitamin B1 (3a821) NA, 2,00 mg Vitamin B2 (3a825i) NA, 1,00 mg Vitamin B6 NA, 12,00
mcg Vitamin B12 NA, 15,00 mg Nikotinsyra NA, 9,00 mg Ca-pantothenat NA, 250,00
mcg Biotin (3a880) NA, 1,30 mg Folinsyra NA, 70,00 mg Kolin (3a890) NA
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NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives
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