Marstall Amino- Muskel Plus
karvan kiiltoa.
Marstall Amino – Muskel
Plus.
Uuden sukupolven huipputehokas
100 % aminohappotiiviste edistää
optimaalista lihasten kasvua ja
nopeuttaa lihasten palautumista
rasituksen jälkeen.

■ Amino-Muskel Plus tarjoaa ihanteellisen
aminohapporakenteen juuri sellaisena
kuin se esiintyy hevosen lihaksistossa.
Kilpahevoset pystyvät huippusuorituksiin
ainoastaan hyvin treenatun ja voimakkaan
lihaksiston avulla.
■ Kilpahevoselle tuotetta tulee tarjota 1-1,5
tunnin sisällä urheilusuorituksen
päättymisestä.
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Ainesosat: rehuvehnäjauho (17 %), vehnälese (16 %),
rasvaton maitojauhe (13 %), maissijauho (10 %),
raff. rypsiöljy (4 %), juurikasmelassi (3 %),
sarviapila (1 %)

TUOTEINFO

Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg:
Raakaproteiini
37,60 %
Sulava*raakaproteiini 345,00 g
Raakarasva
6,30 %
Raakakuitu
2,80 %
Raakatuhka
4,60 %
Energia (DE)
14,00 MJ
Energia (ME)
11,00 MJ
Kalsium
0,20 %
Fosfori
0,35 %
Natrium
0,10 %
Magnesium
0,10 %
Aminohapot
*Lysiini
7,50 %
*Treoniini
15,10 %
8,20 %
*SAS (Metioniini+ Kysteiini)
*Tryptofaani
0,45 %
*Valiini
3,30 %

Amino-Muskel PLUS lihasten kasvatukseen
ja lihasten palautumiseen:
Urheiluhevonen: tarjotaan 1 - 1,5 t u n n i n
sisällä urheilusuorituksesta.
Pienhevonen/poni
n. 80 g /per vrk
Täysverinen
n. 100 g /per vrk
Lämminverinen
n. 120 g / per vrk
Yhdistettynä muuhun ruokintaan:
1 päivittäinen täydennysrehuannos
(esim. yhdessä Marstall Faser-Light).
Pienhevonen/poni
n. 50 g/ per vrk
Täysverinen
n. 70 g/ per vrk
Lämminverinen
n. 90 g/ per vrk
Pelkkä heinäruokinta
1 päivittäinen täydennysrehuannos
Pienhevoset/poni
n. 60 g/ per vrk
Täysveriset
n. 80 g/ per vrk
Lämminverinen
n. 100g /per vrk
Purkki 9kg ja 3,5 kg. 1 tasainen mitta = n. 90 g
FEI EADCM vaatimusten mukainen

*ohutsuolessa sulava

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

päivätty 3.2022
Tunnistenumero:
katso säkin painatusta.
Valmistettu 12 kk.
ennen annettua ”ennen
päiväystä”. Päiväys pätee
vain oikealla varastointitavalla; hygieeninen, viileä
ja kuiva.

Suosituksemme perustuvat karkearehupitoisuuteen
(heinään) 1,5 kg / 100 kg elopainoa / päivä.

