MASH
Tilskudsfoder til heste
HorseLux Mash er et velsmagende ekstra måltid til din hest. Foderet har et højt indhold af
fibre og omega 3-6-9 og er bl.a. sammensat af
æblefibre, roefibre og grønpiller, samt Epona
olie.  
Foderet kan særligt anbefales til:
•  Det ekstra måltid
•  Ekstra huld
•  Opretholdelse af væskebalance
•  At stabilisere tarmfloraen
•  At iblande medicin, elektrolytter eller lign.
Mash er tilsat gærkulturen Levucell (Sacc.
Cerevisiae), som er den samme gærstamme,
der findes i HorseLux Gærkultur.

Sammensætning
Æblefibre
Hvedeklid
Roefiber, Betfor
Grønpiller, special presset
HorseLux FiberPellets *)
Byg, poppet
Majs, mikroniseret
Epona Specialolie **)
Oliehørfrø
Melasse, Roe

15,10 %
15,00 %
15,00 %
13,00 %
10,00 %
10,00 %
9,50 %
5,00 %
4,00 %
3,00 %

*) Fiber Pellets er sammensat af sojaskaller (57%), tørret roefiber
(15%), hvedeklid (11%), lucernegrønmel (10%), rapskagefoder (6%)
og hørfrø (1%). **) Blanding af lecitin og sure olier (botanisk) fra
kemisk raffinering af soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Dette er for at optimere og vedligeholde
hestens fordøjelse.
HorseLux Mash skal blandes op med koldt
eller lunkent vand i forholdet 1:2, og stå i blød
i 15 minutter før tildeling til hesten.
Vejl. foderplan
Anvendes med 80-100 g pr. 100 kg kropsvægt.
Det anbefales altid at hesten har adgang til
frisk og rent vand, samt den anbefalede grovfodermængde.

Analytiske bestanddele
98 FE pr. 100 kg
11,4 % Råprotein
9,3 % Råfedt
14,6 % Træstof
5,0 % Råaske
10,6 % Sukker
14,3 % Stivelse
4,2 g/kg Calcium
4,3 g/kg Fosfor
2,1 g/kg Magnesium
1,0 g/kg Svovl
0,5 g/kg Natrium
5,2 g/kg Lysin
1,9 g/kg Methionin

Tilsætningsstoffer
Zootekniske hjælpestoffer:
Sacc.Cerevisiae CNCM I-1077, 4a1711 0,40 %

Ved tvivl om dosering og foderplan kontakt HorseLux på 97 15 50 55. Ved tvivl om sygdom kontakt din dyrlæge.
Normerne brugt til udregning af foderplanerne er fra bogen: NUTRIENT REQUIREMENTS OF HORSES.
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