Marstall Amino-Sport myslihuipputehokas hevosrehu!

Ei sisällä
kiellettyjä
aineita!

Uuden sukupolven vähätärkkelyksinen urheilurehu!

TUOTEINFO

Runsasenerginen erikoismysli, johon on lisätty elintärkeitä aminohappoja!
Aminohapot tarjoavat energiaa lihaksille ja maksalle. Tämä säästää glykogeenia
(varastointienergiaa lihaksessa), parantaa lihaksen toimintaa ja vähentää niiden
väsymystä

■ Marstall Amino-Sport -mysli sisältää erityisen monia tärkeimpiä kiteisiä aminohappoja
puhtaassa L- ja DL-muodossa. Nämä aminohapot ovat 100% saatavissa hevoselle ja ne
menevät suoraan vereen ja siten lihakseen.
■ Helposti sulavaa Amino-Sport -mysli sisältää vain pienen määrän kauraa ja
viljahiutaleita. Sekä rapsiöljyä, joka sisältää omega-3-rasvahappoa..

Marstall Amino-Sport tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyjä maissi-, ohra- ja kaurahiutaleita
Ainesosat:
maissihiutale, soijahiutaleita, kaurahiutale (10 %), ohrahiutale, kaurankuorilese, vehnänrehujauho, juurikasmelassi, vehnänlese, juurikasmelassileike, raffinoitu rapsiöljy (4 %), lämpökuivattu heinä ja sinimailanen,
soijarouhe, raffinoitu, kovetettu rapsiöljy (2 %), kalsiumkarbonaatti,
hernehiutale, maissijauho, monokalsiumfosfaatti, natriumkloridi,
magnesiumoksidi
Analyyttiset ainesosat, prosentti pitoisuudet ja energia per kg:

Raakaproteiini
Sulava* raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (ME)
Tärkkelys
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
Lysiini*
Treoniini*
SAS Methionini+Kysteiini*
Tryptofaani*
Valiini*
*ohutsuolessa sulavaa

16,00 %
107,00 g
10,80 %
7,70 %
6,60 %
1 3 , 5 0 MJ
11,90 MJ
22,00 %
0,85 %
0,35 %
0,18 %
0,25 %
0,90 %
1,20 %
0,80 %
0,,15 %
0,60 %

Amino-Sport ainoana täydennysrehuna
Pienhevoset / ponit
Täysveriset
Lämminveriset

n. 400 g per 100 kg EP/vrk
n. 500 g per 100 kg EP/vrk
n. 550 g per 100 kg EP/vrk

Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle
Amino-Sport ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 2,0 – 3,0 kg
keskiraskas työ
n. 3,0 – 4,0 kg
Heinän + Amino-Sport mysli + kaura
keskiraskaat työt 1,5 kg mysliä+ 1,0 kg kauraa
1 litra Amino-Sport = n. 540 g
Ohjeita: Täydennysrehua tulee antaa hevosille suositusten mukaan,
jolloin hivenaineiden ja vitamiinien saanti on optimaalinen. Kaikki
ilmoitetut rehumäärät tulee jakaa päivässä useisiin annoksiin.
Suosituksemme pohjautuvat karkearehusuositukseen 1.2 - 1,5 kg
heinää per 100 kg elopainoa päivässä.

ADMR-yhteensopiva FN 1.1.2019 lähtien.

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
K3-vitamiini

Vesiliukoiset vitamiinit
C-vitamiini
B1-vitamini
B2-vitamiini /riboflaviinivalmiste)
B6-vitamiini /pyridoksaalihydrokloridi
B12-vitamiini /kobalamiinivalmiste
Biotiini
Foolihappo
Koliinikloridi
Kalsium-D-pantotenaattivalmiste
Nikotiinihappo
Hivenaineet:
Rauta rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
Kupari(kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
Sinkki sinkkioksidi
Mangaani mangaani-(II)-oksidi
Jodi kalsiumjodaatti, heksadydraatti
Seleeni natriumseleniitti
Kotieläinjalostuksen lisäaineet per kg:
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
Teknologiset lisäaineet per kg:
Lesitiini (E 322)
facebook.com/Marstall Suomi

8.000,00 I.E.
710,00 I.E.
1.000,00 mg
3,00 mg

550,00 mg
18,00 mg
7,00 mg
18,00 mg
75,00 mcg
700,00 mcg
7,00 mg
180,00 mg
22,00 mg
16,00 mg
120,00 mg
35,00 mg
250,00 mg
100,00 mg
1,20 mg
0,90 mg
30x109 KBE
1.000,00 mg

Säkkikoko:
säkki

20 kg

Marstall maahantuonti
Brave Jump Oy
Kylväjäntie 53
FI-21500 Piikkiö
Suomi
puh:+358 (0) 400–705596
E-mail: info@marstall.fi
www.marstall.eu
päivätty: 5.2020

Tunnistenumero: Katso säkin painatusta. Käytettävä ennen; katso säkin
painatusta. Valmistettu 6 kk ennen annettua ”Ennen päiväystä”.
(Käytettävä ennen – päiväys pätee vain oikealla varastointitavalla –
hygieeninen, viileä, kuiva).

