EMH Struktur getreidefrei
Erikoisrehut
Struktur Getreidefrei on suunniteltu hevosille jotka kärsivät aineenvaihdunnallisista
ongelmista. Se sisältää runsaasti sulavia käsittelemättömiä kuituja, ja vähäinen
tärkkelyksen sekä sokerin määrä rauhoittaa aineenvaihduntaa. Korkea kuitupitoisuus
tukee ja tasapainottaa hevosen suolistoflooraa. Auringonkukan siemenistä ja
riisileseestä saadaan tarvittavat rasvahapot ja sinimailasesta laadukasta proteiinia.
Maistuvat omenan kuoret tarjoavat hyödyllisiä pektiiniä.
Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Vähennetty tärkkelyksen ja sokerin määrä
• Ihanteellinen täysrehu aineenvaihdunta ongelmista kärsiville hevosille
• Korkea kuitumäärä ja rakenne lisäävät pureskelua ja sitä kautta syljen eritystä.
Tämä edesauttaa ruuansulatusta
• Korkealaatuiset kasvisperäiset rasvahapot
EMH
EMH on valmistettu fermentoimalla uutettuja yrttejä. EMH:n ansiosta
ruoansulatusjärjestelmä ei kuormitu liikaa.
Ruokintasuositus: Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 150-400 g / 100
kg hevospainoa kohti. Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.
Raaka-aineet: 51,1 % sinimailasjauho, 10,4 % kuivattu omenankuori, 10,2 %
Riisinkuorijauhe, 10,0 % sinimailanen kuivattu, 3,9 % Pellavansiemenuute, 3,0 %
johanneksenleipäpuu, 2,6 % Lignoselluloosa, 2,3 % auringonkukansiemen, 1,4 %
sokeriruokomelassi, 1,3 % ohdakeöljy, 1,0 % kalsiumkarbonaatti, 0,9 % porkkana
kuivattu, 0,6 % fermentoituja kasviuutteita (EMH), 0,5 % natriumkloridi, 0,1 %
Artisokka, 0,1 % Ginkolehtiä, 0,1 % maarianohdakeyrtti, 0,1 % voikukka, 0,1 %
orapihlaja lehtiä
89,0 g/kg raakavalkuaista
9,4 MJ/kg Energia-arvo
Ravintoaineet: 12,50 % Raakavalkuainen, 5,80 % Raakarasva, 21,70 % Raakakuitu,
9,50 % Tuhka, 1,60 % Kalsium, 0,40 % Fosfori, 0,25 % Magnesium, 0,20 % Natrium,
2,60 % tärkkelys, 4,40 % sokeri
Lisäaineet per kg: 14,000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 800,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 200,00 mg E Vitamiini (3a700), 40,00 mg C-vitamiini (3a312), 8,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 8,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 8,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 20,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 20,00
mg Niasiini (3a314), 16,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 260,00 mcg Biotiini
(3a880), 3,00 mg Foolihappo (3a316), 200,00 mg Koliinikloridi (3a890), 140,00 mg
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti), 70,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 20,00 mg Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti), 0,35
mg Seleeni (E 8) (natriumseleeni), 1,40 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,15
mg Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II) karbonaatti (3b304), 120,00 mg Sinkkioksidi
(3b603)
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