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päivitetty 3.2023
 
Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 

Marstall Sinfonie  
aromaattisia luonnon yrttejä  

Marstall maahantuonti  
NeuMarss Oy 
Virtasentie 12, 28760 Pori  
Varasto myös:  
Ulasoorintie 8, 28600 Pori 
Puh: +358 (0) 44 9763 729 
myynti@marstall.fi 
www.marstall.fi 
Facebook/ Marstall Suomi 
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Koostumus per kg        Ruokintasuositus                                                                                 
 

 
 
 
 
 

   Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             
 
          
   
 
                                             
        Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
              Raakaproteiini                   10,50 %  
              Sulava *raakaproteiini        56,00 g 
              Raakarasva                     3,60 % 
              Raakakuitu                     8,30 % 
                  Raakatuhka                     8,00 %  
                  Energia (DE )                       11,00 MJ 
                 Energia (ME)                 10,00 MJ   
                 Kalsium                                    0,90 % 
                Fosfori                    0,40 %  

   Natrium                                    0,35 %  
   Magnesium          0,25 % 
   *ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 

 

1. Sinfonie täydentämään päivittäistä ruokintaa yhdessä 
viljan, pelletin tai myslin kanssa: Sinfonie annos korvaa  
saman märän muuta tarjottua täydennysrehua. 
Normaaliin päiväannokseen sekoitettuna: 
Pienhevoset n. 0,2 - 0,5 kg  
Täysveriset   n. 0,5 - 0,6 kg  
Lämminveriset n. 0,6 –0,8 kg 
 

2. Sinfonie 40 päivän kuurina vahvistaman ja virkistämään.  

Erinomainen keväällä ja syksyllä karvanlähdön aikaan.  
Pienhevoset  n. 0,5 kg  
Täysveriset n. 0,6 kg 
Lämminveriset n. 1,0 kg 
 
3. Sinfonie käyttö valmistauduttaessa rasitukseen. Suositellaan  
käytettävän 8 viikkoa ennen urheilusuoritusta ja n.4 viikkoa  
rasituksen jälkeen. 
Pienhevoset  n. 0,75 kg  
Täysveriset n. 1,00 kg 
Lämminveriset n. 1,50 kg 
 

Nirsoille hevosille voi halutessaan lisätä myös 1-2 
kourallista per ruoka-annos ruokahalua tai juomista 
houkuttelemaan. 
  
Säkki 15 kg. Ämpäri 7 kg1. 1 litra Sinfonie = n. 520 g 
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 
Huomioi annostelu suositukset hevosesi parhaaseen 
mahdolliseen ja yksilölliseen ruokintaan. Tätä hevosten 
erityisruoka -valiovalmistetta tulee syöttää vain tässä 
annettujen suositusten mukaan sen täydennysrehuun 
verrattuna suuremman vitamiini ja hivenainepitoisuuden 
vuoksi. Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/heinän 
ruokinta määriin >1,0 - 1,2 kg per 100 kg elopainoa per 

Ainesosat: ohrahiutale (34 %), maissihiutale (13 %), 

kuivattua ruohoa (10,00 %), vehnäsuurimolese (9 %), juuri- 
kasmelassileike (7 %), juurikasmelassi (9 %) kuivattu 
sinimailanen (5 %), yrtit:  nokkonen, eukalyptus, 
korianteri, fenkolin siemen, rohtosalkoruusu, timjami, 
kamomilla, sarviapila, koivunlehtiä, anis, kuusen 
neulasia, ratamo, kumina, salvia, katajanmarjat valko- 
sipulirakeita (4 %) pellavansiemen (3 %), kalsiumkarbo- 
naatti (1,3 %), oluthiiva (1 %), natriumkloridi (0,5 %), 
rypäleen puristemassa (0.6 %) monokalsiumfosfori (0,4 
%), magnesiumoksidi (0,2 %). 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A‐vitamiini                                          18.000,00  I.E. 
D3‐vitamiini                                           1 100,00 I.E.  
E‐vitamiini                                              1000,00 mg    
K3‐Vitamiini                                           6,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C‐vitamiini                                         68,00 mg 
B1‐vitamiini                                               26,00 mg 
B2‐vitamiini                                        8,00 mg          
B6‐vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi              23,00 mg  
B12‐vitamiini / syanokobalamiini                 83,00 mcg 
Biotiini                                                    750,00 mcg 
Foolihappo                                       10,00 mg  
Koliinikloridi                                            265,00 mg  
Kalsium‐D‐pantoteenihappo           30,00 mg 
Niasiini                                           33,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta‐(II)‐sulfaatti, monohydraatti           155,00 mg 
Kupari kupari‐(II)‐sulfaatti, pentahydraatti            52,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                   330,00 mg 
Mangaani  mangaani‐(II)‐oksidi           150,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti,vedetön                    1,40 mg  
Seleeni natriumseleniitti                            1,10 mg 

■  Sisältää kuuttatoista erilaista tarkkaan valittua luonnonyrttiä, 
     jotka stimuloivat verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja avaavat 
     hengitysteitä. 
■  Sopii täydentämään päivittäistä ruokintaa. Myslin voi myös  
     turvottaa (15 min) lämpimässä vedessä ja hevonen voi hengittää  
     eteerisiä höyryjä syödessään. Limaa irrottavaa. 
■ Suosittelemme kuurin myös karvanlähdön aikana. 
     Eteeriset öljyt vilkastuttavat aineenvaihduntaa. 


