
EMH Struktur Equichamp
Erikoisrehut

Hiivan vaikutus
Elävää hiivaa on käytetty tuhansia vuosia ihmisravinnossa. Hiivan probioottinen
vaikutus on tieteellisesti todistettu. Erityisesti Saccharomyces cerevisiae on tärkeä B-
vitamiinien lähde. Hiiva sisältään 20 eri aminohappoa sekä hivenaineita jotka
kasvattavat elastisia ja voimakkaita lihaksia. Yea-Sacc® 1026 hiiva tukee
ruuansulatusta paksusuolessa. Lisäämällä hiivaa rehuun tuetaan suotuisten
bakteerien kasvua jotka auttavat kuidun pilkkomisessa.

Tärkeät rasvahapot
Auringonkukansiemenissä on kasvisöljyjä, lesitiiniä ja toissijaisia kasviaineita. EMH
Struktur Equichamp tarjoaa yhdistelmän arvokkaita ainesosia joissa on luonnostaan
vitamiineja, kivennäisiä ja tyydyttämättömiä rasvahappoja, olennaiset aineet
hevosen terveydentilan ylläpitämiseen.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Yea Sacc® 1026 – hiiva tukee ruuansulatusta
* Korkea B-vitamiini pitoisuus
* Edistää painon nousua aliravituilla hevosilla
* Hevosille jotka ovat alttiita ähkyyn ja mahahaavaan
* Tukee rehun syömistä stressaavissa tilanteissa

EMH
EMH on valmistettu fermentoimalla uutettuja yrttejä. EMH:n ansiosta
ruoansulatusjärjestelmä ei kuormitu liikaa.

Ruokintasuositus: Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 200-400 g / 100
kg hevospainoa kohti. Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.

Raaka-aineet: 20,0 % ohrahiutale, 16,4 % maissihiutale, 15,0 % kuivattu
omenankuori, 10,3 % maissi, 6,0 % sinimailanen kuivattu, 5,7 % sokeriruokomelassi,
4,4 % kauranlese, 4,0 % ohdakeöljy, 2,7 % sinimailasjauho, 2,5 % vehnälese, 2,0 %
kalsiumkarbonaatti, 1,9 % melassi, 1,9 % johanneksenleipäpuu, 1,6 %
auringonkukansiemen, 1,2 % dikalsiumfosfaatti, 1,2 % porkkana kuivattu, 0,6 %
fermentoituja kasviuutteita (EMH), 0,6 % natriumkloridi, 0,2 % magnesiumoksidi, 0,1
% olutmäski (kuivattu), 0,1 % oluthiiva

48,4 g/kg raakavalkuaista
11,6 MJ/kg Energia-arvo

Ravintoaineet: 8,40 % Raakavalkuainen, 7,10 % Raakarasva, 9,70 % Raakakuitu,
7,40 % Tuhka, 1,30 % Kalsium, 0,45 % Fosfori, 0,25 % Natrium, 0,20 % Magnesium

Lisäaineet per kg: 37.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 2.200,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 550,00 mg E Vitamiini (3a700), 94,00 mg C-vitamiini (3a312), 10,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 9,00 mg B6-vitamiini pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 50,00
mcg B12 vitamiini syanokobalamiinina, 825,00 mcg Biotiini (3a880), 50,00 mg
Niasiini (3a314), 35,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 5,50 mg Foolihappo
(3a316), 180,00 mg Koliinikloridi (3a890), 80,00 mg Rauta (3b103) (Rauta (II)
sulffaatti , monohydraatti), 100,00 mg Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi),
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150,00 mg Sinkkioksidi (3b603), 25,00 mg Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti.
pentahydraatti), 0,50 mg Seleeni (E 8) (natriumseleeni), 2,40 mg Vedetön
kalsiumjodaatti (3b202), 0,30 mg Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II) karbonaatti
(3b304), 500,00 mg Piimaa (E 551c), 2,00x10(9) KBE Saccharomyces cerevisiae-
valmiste (Yea-Sacc) (CBS 493.94), 10,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina
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