marstall Sensation-Free
Viljaton terveyttä edistävä mysli
Innovatiivinen mysli kuudella tärkeällä
näkökulmalla!
Tukee ja vahvistaa - immuunijärjestelmää –
vatsaa ja suolistoa – lihaksia - jänteitä & niveliä
– hengitysteitä – kavioita, ihoa & karvapeitettä
marstall Sensation-Free on viljaton rehu hevosille, jotka
tekevät kevyttä työtä tai ovat toipilaana. Se on suunnattu
myös hevosille, joilla on aineenvaihdunnan häiriöitä
jotka edellyttävät vähän sokeria ja tärkkelystä sisältävää
ruokavaliota. Siitä huolimatta, että Sensation-Free ei
sisällä viljaa, siinä on paljon raakaproteiinia joka
imeytyy ohutsuolessa. Vitamiinien ja mineraalien tarve
katetaan myös optimaalisesti. Sensation-Free tukee
kokonaisvaltaisesti hevosen tervettä ja hyvinvointia
pitkään ja aktiiviseen elämään.

Yksi annos päivässä kattaa optimaalisen tarpeen

TUOTEINFO

ADMR- hyväksytty

marstall Sensation-Free
Koostumus per kg
Ruoho (kuivattu korkeassa lämpötilassa), kuivatun rypäleen
puristejäännös, soijahiutale, oluthiiva, kuivattu mäski (aronia),
puristettu chiasiemen, kuivattu porkkana, ruusunmarja,
kasviöljy (pellavansiemen-, maito-ohdakeöljy), oluthiiva
(saccharomyces cerevisiae), orapihlajan marja, yrtit (timjami,
fenkoli, kumina, kamomillan kukinto), kuivattu johanneksenleipäpuu, merileväjauho, sikurimassa, gojimarja,
monokalsiumfosfaatti, metyylisulfonyylimetaani (MSM),
natriumkloridi, magnesiumoksidi
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet, energia per kg
Raaka proteiini
14.40 %
Sulava* raakaproteiini 93.00 g
Raakarasva
5.50 %
Raakakuitu
15.50 %
Raakatuhka
9.80 %
Kalsium
0.80 %
Fosfori
0.40 %
Natrium
0.20 %
Magnesium
0.25 %
Tärkkelys
5.80 %
Sokeri
4.50 %
Aminohapot
Lysiini*
0.65 %
Treoniini*
0.75 %
SAS (Metioniini + Kystiitti)*
0.40 %
Tryptofaani*
0.10 %
Valiini*
0.35 %
*= sulavat ohutsuolessa

Ravitsemusfysiologiset lisäaineen per kg
Rasvaliukoiset vitamiinit
Vitamiini A
10,000.00 I.E.
Vitamiini D3
900.00 I.E.
Vitamiini E
650.00 mg
Vesiliukoiset vitamiinit
Vitamiini C
70.00 mg
Vitamiini B1
25.00 mg
Vitamiini B2/riboflaviini
10.00 mg
Vitamiini B6/ pyridoksiinihydroklori
25.00 mg
Vitamiini B12/syanokobalamiini
95.00 mcg
Biotiini
950.00 mcg
Foolihappo
10.00 mg
Koliinikloridi
290.00 mg
Kalsium D-pantotenaatti
30.00 mg
Niasiini
28.00 mg
Hivenaineet
Rauta(rauta(II)-sulfaatti, monoh.
135.00 mg
Kupari yhteensä:
49.00 mg
Kupari(II) sulfaatti, pentahyd.
43.00 mg
Kupari(II) glysiinikuparikel., hydr.
6.00 mg
Sinkki yhteensä:
285.00 mg
josta Sinkki sinkkioksidina
240.00 mg
josta sinkki glysiinikelaatti, hydraatti
45.0 mg
Mangaani yhteensä
141,00 mg
josta Mangaani (II) oksidi
96,00 mg
josta glysiininmangaanikel. hydraatti
45.00 mg
Jodi, vedetön kalsiumjodaatti
0,80 mg
Seleeni natriumseleniitti
1.20 mg

Ruokintasuositus
Ponit
Pienhevoset
Täysveriset
Lämminveriset
Kylmäveriset

(200 - 300 kg elopaino)
400 - 500 g/vrk
(300 - 400 kg elopaino)
500 - 700 g/vrk
(400 - 500 kg elopaino)
700 - 850 g/vrk
(500 - 600 kg elopaino) 850 g - 1.00 kg/vrk
(700 - 800 kg elopaino) 1.00 kg- 1.25 kg/vrk

Sensation-Free. 1 litra = n. 525 g
Esimerkiksi voit optimoida hevosen (550 kg/ ep) päivittäistä ruoka-annosta
…8 - 9 kg heinää + 600 .
Jos hevosesi tarvitsee lisäenergiaa, voit yhdistää Sensation-Free:n
mineralisoimattomiin ja vitamiinittömiin rehuihin kuten kauraan,
ohraan, maissiin tai öljyyn.
Ruokintatietoa
Koska Sensation-Free sisältää runsaasti hivenaineita ja
vitamiinia tulee aina ruokkia annettujen suositusten mukaan.
Älä anna samanaikaisesti hevosellesi muita lisäravinteita jotka
sisältävät mineraaleja, hivenaineita ja vitamiineja (ellet ole
varmistanut annoksen kokonaismääriä rehulaskurilla).
Suosituksemme perustuu aina heinän osuuteen, joka tullee olla
vähintään 1,5 kg per 100 kg/ elopainoa, huomioi tarvittava energiamäärä. Tosiasia on, että jos eri täydennysrehuja yhdistelee toisiinsa
ilman pitoisuuslaskelmia voi se johtaa mineraalien, hivenaineiden ja
vitamiinien yliannostukseen tai yksittäisten ainesosien puutokseen.
Sensation-Free:tä voidaan antaa kuivana tai veteen sekoitettuna
kuten Mashiä.
marstall Sensation-Free vahvistaa optimaalisesti hevosen hyvää
terveyttä ja elinvoimaa.
Säkkikoko

säkki

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
päivätty 4.2021

Aminohappot
L-Treoniini
0.45 %
L-Lysiini monohydrokorid, teknisesti puhd. 0.20 %
DL-metioniini, teknisesti puhdistettu
0,22 %
Teknologiset lisäaineet per kg
Lesitiini
2,500.00 mg
Piimaa
10,000.00 mg

facebook.com/MarstallSuomi

instagram/marstallsuomi

