
WINTER HEALTH MASH   
Winter Health Mash on maittava, runsasenerginen myslimuotoinen täydennysrehu, joka on kehitetty erityisesti talvikaudelle 
tukemaan hevosten vastustuskykyä ja aineenvaihduntaa. Tarjoaa lisäenergiaa lämmöntuotantoon, mutta rehu ei sisällä melassia 
eikä kauraa, joten se sopii oivallisesti helposti kuumenevien ja kauralle yliherkkienkin hevosten ruokintaan. Rehu sisältää 
runsaasti öljyjä, jotka tarjoavat vatsaystävällistä, pitkäkestoista ja tasaisesti vapautuvaa energiaa sekä huolehtivat hevosen 
turkin kunnosta ja kiillosta. Rehun sisältämät minttu, fenkoli ja Actisaf-hiiva edistävät hevosen ruoansulatusta ja auttavat 
välttämään ähkyä ja ruoansulatuksen ongelmia. Auringonhattu tehostaa immuunipuolustusta tauteja vastaan. Rehun erilaiset 
yrtit, porkkana ja herne parantavat hevosen ruokahalua. Sekoitetaan veteen, liukenee nopeasti vain 10 minuutissa!

Ravintoainekoostumus
Proteiini 12,0 % Tärkkelys 20,5 %
Raakarasva   7,5 % Sokeri   4,5 %
Kuitu 10,5 % Energia        11,5 MJ/kg
Tuhka 6,25 %

Lisäaineet
Kalsium                0,55 %
Fosfori             0,55 %
Natrium               0,1 %
Kupari                         13 mg/kg
Seleeni             0,25 mg/kg 
Lysiini           5,3 g/kg
Metioniini           1,7 g/kg
Magnesium                      0,25 %
Suola                        0,3 %
Kalium                       0,6 %
Rikki              0,2 %
Koliini                  790 mg/kg
Sinkki        78 mg/kg
Mangaani          64 mg/kg
Rauta               87 mg/kg
Jodi           0,9 mg/kg
Koboltti              0,1 mg/kg Säkkikoko 12 kg
A- vitamiini    4 800 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini         500 IU/kg
E- vitamiini        140 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini          0,3 mg/kg 42012 5029 16401 2273
B1 -vitamiini           6 mg/kg
B2 -vitamiini            5 mg/kg Ruokintaohje
B6 -vitamiini       15,5 mg/kg 100 - 300 g / 100 kg hevosen painoa
B12 -vitamiini     0,03 mg/kg Turvotetaan lämpimässä vedessä vähintään 10 minuuttia ennen
Pantoteenihappo B5                               5 mg/kg ruokintaa; annostele 2-2,5 dl vettä per 100 g rehun painoa. 
Niasiini B3     13,5 mg/kg
Foolihappo B9                                    2,5 mg/kg
Biotiini B7       0,9 mg/kg

Koostumus
Vehnä, ohra, juurikasleike, maissi, alfalfa, minttu (5,0 %), rypsiöljy, kauralese, vehnälese, auringonhattu (2,0 %),  auringon-
kukka, runsasravinteinen olki, herne, fenkoli (1,0 %), kuivattu porkkana, soija, pellavansiemen, suola, kaneli, munkinpippuri, 
raunioyrtti, voikukka, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, takiaisenjuuri, 
nokkonen, sellerinsiemen, oliivi, glukosamiini, fruktaani, hiiva, kalsiumkarbonaatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi 
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