Marstall Western Struktur-mysli
voimaa ja kestävyyttä!

Runsaasti
antioksidantteja,
E-vitamiinia ja
seleeniä.

Marstall Western on täydellisen lihaksiston kasvattamiseen sopiva kuiturakenteinen kauraton
mysli, joka sisältää erityisen paljon korkealaatuista proteiinia. Alkuperäismuotoiset puhtaat
aminohapot ovat helposti sulavia ja hevonen voi käyttää ne 100 % hyväkseen.

TUOTEINFO

■ Hydrotermisesti käsiteltyjen maissi- ja ohrahiutaleiden helposti sulavat hiilihydraatit sekä
arvokas omega-3-rasvahappopitoinen kasvisöljy tarjoavat energiaa tiivistetyssä muodossa
voima – ja kestävyyssuorituksiin.
■ Myslin sisältämä sinimailasrakenne edistää pureskelua, syljeneritystä ja täten myös ruoansulatusta.

Marstall Western Struktur tuoteseloste
Koostumus per kg

Ruokintasuositus

■ Välttämättömiä aminohappoja, omega-3-rasvahappoja

■ Runsaasti E-vitamiina ja seleeniä
Ainesosat:
Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita:
ohrahiutale (40 %), maissihiutale (20 %) vehnäsuurimolese, hedelmäpuriste omena, juurikasmelassileike,
kuivattu juurikasmelassi, sinimailasheinä (3 %),
hernehiutale (2 %), raffinoitu rapsi- öljy (2 %),
kalsiumkarbonaatti, vehnänrehujauho, natriumkloridi,
lämpökuivattu laidunruoho, monokalsium fosfaatti,
magnesiumoksidi, oluthiiva.
Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:
Raakaproteiini
11,00 %
Sulava*proteiini
61,00 g
Raakarasva
5,00 %
Raakakuitu
7,50 %
Raakatuhka
5,80 %
Energia (DE)
12,00 MJ
Energia (ME)
10,70 MJ
Kalsium
0,75 %
Fosfori
0,40 %
Natrium
0,30 %
*Lysiini
0,70 %
*Metioniini
0,55 %
*Treoniini
0,70 %
*Valiini
0,12 %
*ohutsuolessa sulavaa
Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg:
Rasvaliukoiset vitamiinit:
A-vitamiini (3a672a)
D3-vitamiini (vitamini D E671)
E-vitamiini (3a700)
K3-vitamiini (3a711)
Vesiliukoiset vitamiinit:
C-vitamiini (3a312)
B1-vitamin (3a821)
B2- vitamiini/ riboflaviini
B6-vitamin /pyridoksaalihydrokloridi
B12-vitamin /kobalamiinivalmiste
Biotin (3a880)
Foolihappo (3a890)
Koliiniklodiri (3a890)
Kalsium-D-pantoteenihappo (3a841)
Nikotiinihappo (3a314)

21.500,00 I.E.
950,00 I.E.
550,00 mg
5,00 mg
60,00 mg
18,00 mg
5,00 mg
14,00 mg
75,00 mcg
450,00 mcg
9,00 mg
240,00 mg
18,00 mg
25,00 mg

Hivenaineet:
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti E1) 180,00 mg
Kupari (kupari-(II)-sulfaatti, pintahydraatti E4) 42,00 mg
Sinkki (sinkkioksidi E 6)
300,00 mg
Mangaani (mangaani-(II)-oksidi E5)
140,00 mg
Jodi (kalsiumjodaatti, heksadydraatti E2)
0,95 mg
Seleeni (natriumseleniitti E 8)
0,95 mg
Tunnistenumero: katso säkin päältä/ vähimmäispysyvyys päivämäärä,
mukaan lukien vitamiinit. Katso säkin päältä/ valmistettu 6 kk. ennen
ilmoitettua vähimmäispysyvyys päivämäärää (MHD).
Vähimmäispysyvyys päivämäärä pätee vain asianmukaisessa
varastoinnissa - hygieenisesti, viileässä ja kuivassa. facebook.com/Marstall Suomi

Western Struktur ainoana väkirehuna:
Pienhevoset / ponit
n. 250 per 100kg EP/vrk
Täysveriset
n. 400 per 100kg EP/vrk
Lämminveriset
n. 430 per 100kg EP/vrk
Esimerkki päiväannoksesta 500 kg painavalle hevoselle
Western Struktur ainoana täydennysrehuna heinän kanssa
kevyt työ
n. 1,0 - 1,5 kg
keskiraskastyö
n. 1,5 - 2,5 kg
raskastyö
n. 2,5 - 3,5 kg
1litra Western Struktur = n. 560 g
Ohjeita: Huomioi hevosesi annossuositukset.
Täydennysrehua tulee antaa hevoselle suositusten mukaan.
Kaikki ilmoitetut määrät tulee jakaa useisiin annoksiin päivän
aikana. Ruokintasuositus pohjautuu karkearehun/heinän
ruokintamääriin > 1,5 kg 100 kg elopainoa per päivä.

Säkkikoko:
säkki

20kg
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