Marstall Champion – k a u r a t o n
r u n s a s e n e r g i n e n Struktur mysli!

Ei sisällä
kiellettyjä aineita!

TUOTEINFO

Erittäin maukas, kauraton ja "korkean energian rakennemysli
■ Marstall Champion on ihanteellinen lisärehu kaikkien lajien urheiluhevosille. "Korkean energian omaava mysli" sisältää korkealaatuista
proteiinia ja toimittaa lihaksille kaikki ravintoaineet lyhytaikaista ja
pitkäaikaista suorituskykyä varten.
■ Merilevästä peräisin oleva orgaaninen kalsium, B -vitamiinirikas
panimohiiva sekä maksaa edistävät yrtit ja omenakuidut tukevat ruuansulatusta
ja aineenvaihduntaa. Sisältää runsaasti E-vitamiinia.

Marstall Champion tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleitta:
maissihiutale (30 %), ohrahiutale (24 %).
Ainesosat:
maissihiutale, ohrahiutale, soijahiutale, hedelmänpuriste
omena (7 %), vehnänsuurimolese, raffinoitu rapsiöljy (5 %),
juurikasmelassileike, juurikasmelassi, rehuvehnäjauho,
lämpökuivattu tuorenurmi, yrttejä; nokkonen, voikukka,
orapihlajan kukinto (1,5 %), kalsiumkarbonaatti, kuivattu
sinimailasheinä (1 %), maissigluteiini, oluthiiva, (0,8 %),
merileväjauhe (0,5 %), natriumkloridi, monokalsium -fosfaatti,
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 Metioniini+ Kysteiini*
*ohutsuolessa sulavaa

11,40 %
65,00 g
9,50 %
6,30 %
6,60 %
13,50 MJ
12,20 MJ
35,00 %
0,90 %
0,40 %
0,20 %
0,30 %
0,25 %
0,25 %
0,20 %

Champion ainoana täydennysrehuna:
Pienhevoset / ponit
n. 260 g per 100 kg EP/vrk
Täysveriset
n. 380 g per 100 kg EP/vrk
Lämminveriset
n. 380 g per 100 kg EP/vrk
Esimerkki päiväannoksesta 550 kg painavalle hevoselle
Champion ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 1,5 - 2,0 kg
keskiraskastyö

n. 2,0- 3,0 kg

raskastyö

n. 3,0 - 4,0 kg

1 litra Champion = n. 560 g
Ohjeita: Tätä hevosten täydennysrehua tulee syöttää vain tässä
annettujen suositusten mukaan sen täydennysrehuun verrattuna
suuremman vitamiini ja hivenainepitoisuuden vuoksi. Ota huomioon
annostelu suositukset hevosesi parhaaseen mahdolliseen ja yksilölliseen ruokintaan. Kaikki ilmoitetut määrät tulee jakaa useisiin
annoksiin päivän aikana. Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/
heinän ruokintamääriin n. 1,5 kg 100 kg elopainoa per päivä.

Säkkikoko
Säkki

20 kg

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit
A-vitamiini
22.500,00 I.E.
D3-vitamiini
990,00 I.E.
E-vitamiini
880,00 mg
K3-vitamiini
8,00 mg
Vesiliukoiset vitamiinit
C-vitamiini
50,00 mg
B1-vitamiini
25,00 mg
B2-vitamiini /Riboflaviini
6,00 mg
B6-vitamiini /Pyridoxaalihydrokloridia
18,00 mg
B12-vitamiini/Kobalamiini
45,00 mcg
Biotiini
285,00 mcg
Foolihappo
8,20 mg
Koliinikloridi
244,00 mg
Kalsium-D-Pantoteenihappo
26,00 mg
Nikotiinihappo
40,00 mg
Hivenaineet
Rauta rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
180,00 mg
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
39,00 mg
Sinkki sinkkioksidi
260,00 mg
Mangaani mangaani-(II)-oksidi
150,00 mg
Jodi kalsiumjodaatti, heksahydraatti
0,90 mg
Seleeni natriumseleniini
0,85 mg

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

ADMR-yhteensopiva FN 1.1.2019 mukaisesti.

Teknologiset lisäaineet per kg:

Lesitiini

1.000,00 mg

Facebook.com/Marstall Suomi
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