Marstall ExZem -mysli
ihoon vaikuttava mysli!

Kehitetty
iho-oireista
kärsiville
hevosille.

Marstall ExZem mysli – kauraton ja luonnonmukainen ihoon vaikuttava mysli
ihoärsykseen taipuvaisten hevosten ruokintaan.
■ Sisältää orgaanisesti sitoutuneita hivenaineita (sinkki, kupari, mangaani).
Lunnonyrttejä, joissa on runsaasti tärkeitä ainesosia, merilevää, piimaa,
valkosipulia, panimohiivaa. Luonnon yrtit ja anti-inflammatoriset omega-3rasvahapot auttavat ihon pysymään terveenä, elastisena ja vahvana.

TUOTEINFO

■ Luonnollinen keino auttaa ihoherkän hevosen elämänlaatua hyönteisallergiassa.

Marstall ExZem-mysli tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten täydennysrehu:
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita.
Ainesosat:
ohrahiutale (23 %), vehnäsuuri molese (17,50 %),
maissihiutale (15 %), merileväjauho (5 %), pellavansiemen (4 %), kuumailmakuivattua nurmea (4 %),
oluthiiva (4 %), yrttejä; (nokkonen, kamomilla,
sitruunamelissa, voikukan juuri, orvokki, salvia,
saksanpähkinän lehdet) (4 %), rehuvehnäjauho (2,5
%), raff. rypsiöljy (2 %), juurikasmelassi (2%),
natriumkloridi (0,8%), valkosipuli (0,75 %)
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava*raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Energia (DE)
Energia (ME)
Tärkkelys
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium
Aminohapot
SAS Metioniini + Kysteiini*
*ohutsuolessa sulava

1 0,50 %
58,00 g
6,30 %
7,80 %
11,80 %
10,50 MJ
9,90 MJ
25,00 %
1,50 %
0,40 %
0,30 %
0,50 %

ExZem-mysli täydentävänä rehulisänä heinän kanssa.
Suositeltava vuorokausiannos:
Poni
n. 0,30–0,50 kg
Pienhevonen
n. 0,50–0,75 kg
Lämminverinen
n. 0,75–1,25 kg
1 litra ExZem-mysli = n. 500 g
Kesäihottuman laukaiseva polttiais aika ulottuu aikaisesta
keväästä aina lokakuulle asti. ExZem mysliä ja ExZem
plussaa suositellaankin käytettävän jo hyvissä ajoin, jopa 8
viikkoa ennen arvioitua hyönteisaikaa, esim. helmikuusta
alkaen. Vaikeissa tilanteissa suositellaan myslin syöttöä
koko ajan.
Ohjeita:
Huomioi hevosesi annossuositukset. Täydennysrehua tulee
antaa hevoselle suositusten mukaan ja kaikki ilmoitetut määrät
tulee jakaa useisiin annoksiin päivän aikana. Ruokintasuositus
pohjautuu karkearehun/heinän ruokintamääriin > 1,0 - 1,2 kg
per 100 kg elopainoa per päivä.
HUOMIOI ennen kilpailusuoritusta!
Noudata 48 tunnin varoaikaa (Saksan FN ADMR: n mukaan 1.1.2019.)

0,19 %

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet pe kg:
Rasvailiukoiset vitamiinit:
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
K3-vitamiini
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamin
B6-vitamiini Pyridoksaalihydrokloridi
B12-vitamiini /Kobalamiini
Biotiini
Foolihappo
Koliinikloridi
Kalsium-D-pantotenaattivalmiste)
Niasiini

19.300,00 I.E.
1000,00 I.E.
530,00 mg
7,00 mg
40,00 mg
25,00 mg
7,50 mg
15,00 mg
45,00 mcg
300,00 mcg
8,50 mg
350,00 mg
28,60 mg
55,00 mg

Säkkikoko:
15 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
säkki

Hivenaineet:
Rauta rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti
Kupari glysiinikuparikelaatti, hydraatti
Sinkki Sinkkioksidi
Sinkki glysiinisinkkikelaatti, hydraatti
Mangaani-(II)-oksidi
Mangaani glysiinimangaanikelaatti
Jodi Kalsiumjodaatti, heksahydraatti
Seleeni natriumseleniitti
Teknologiset lisäaineet per kg:
Piimaa (E 551 c)

200,00 mg
38,60 mg
2,40 mg
285,00 mg
30,00 mg
145,00 mg
30,00 mg
2,00 mg
1,00 mg
20.000,00 mg

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.
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