Marstall Granutop – suoliston ja
ruoansulatuksen tukemiseen

Panimohiivan korkeat sinkki- ja
biotiinipitoisuudet sekä B1-, B2- ja B6vitamiinit tukevat karvaa ja kavioita.

Marstall Granutop - panimohiivan, omenapuristeen ja pellava-ohdake-öljyn yhdistelmä on koettu erityisen
tehokkaaksi. Auttaa herkkien ja/tai stressaantuneiden hevosten mahasuolistoflooran tasapainottamista.

TUOTEINFO

■ Panimohiiva sisältää monia mineraaleja, hivenaineita ja vitamiineja. Parantaa suoliston mikro-organismeja.
■ Pellava-ohdake-öljy sisältää erityisen runsaasti monityydyttymättömiä rasvahappoja, joita elimistö ei pysty
tuottamaan itse. Arvokkailla Omega-3-rasvahapoilla on anti-inflammatorinen vaikutus.
■ Omenapuristeen korkea pektiinipitoisuus edistää maha-suolistoflooran kehitystä ja tukee siten epäsuorasti
immuunijärjestelmää.

Marstall Granutop tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

Hevosten ravintolisä
Ainesosat
Mäski (47,00 %), panimohiiva (31,00 %), omenapuriste
(20,00 %), pellava-ohdake-öljy (2,00 %)

Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
Sulava*raakaproteiini
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Tärkkelys
Sokeri
Energia (DE)
Energia (ME)
Lysiini
Metioniini
Natrium
*ohutsuolessa sulava

26,00 %
149,00g
8,00 %
12,00 %
5,00 %
7,50 %
1,80 %
13,00 MJ
10,60MJ
1,20 %
0,50 %
0,10 %

Granutop
1. Hevosen ruoansulatuksen tukemiseen.
Suuret hevoset (600 kg)

200g vrk

2. 2–3 viikon tehohoitoon, esim. voimakkaan ripuloinnin,
karvanlähdön, kantava/imettävä tamma stressitilanteissa, tallinvaihdon aikana.
Suuret hevoset (n. 600 kg)

500g vrk

Käytä tuotteen omaa mittakuppia varmistaaksesi
Marstall Granutopin tarkan annostelun ja noudata
ohjeistusta.
Lisätieto
Marstall Granutop on hevosten ravintolisä
kompensoimaan paksusuolen kroonisia häiriöitä.
Suositeltava ruokinta-aika on korkeintaan 6 kuukautta.
On suositeltavaa kysyä asiantuntijan neuvoja ennen
lisärehun aloitusta. Akuutin sairauden sattuessa tulee
aina kutsua eläinlääkäri.
Ruokinta
Varmista, että hevosella on riittävästi strukturoitua
karkeaa rehua. Vähintään 1,5 kg / 100 kg elopainoa
päivässä ja hevosella on myös riittävästi raikasta vettä
saatavilla.

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

Instagram: marstallsuomi
Facebook: Marstall Suomi

Tärkeää: Noin 500 g: n päiväannos Granutop:ia ei ole
Saksan ADMR-yhteensopiva (FN, 1.1.2019), ja
varoaika on 48 tuntia.
Säkkikoko:
säkki
purkki

14,5 kg
6kg
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