
E VET mucOstat
Therapy Feed

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Syitä tähän on lukuisia: liikaa stressiä, liikaa viljaa vähäiseen työmäärään nähden,
heikkolaatuinen tai karkeudeltaan heikko rehu. Tämä on muiden olosuhteiden
yhteydessä johtanut liialliseen mahahapon eritystä vähentävien lääkkeiden ennalta
ehkäisevään käyttöön stressipotilailla. Koska nämä tuotteet imeytyvät pääasiassa
vain ohutsuolen kautta, lääkinnästä ei useinkaan ole suurta apua tai ei apua
lainkaan, sillä suurella osalla vatsapotilaista suolistofloora on merkittävästi
heikentynyt.
mucOstat-tuotteemme kehityksessä tavoitteena oli valmistella hevosen koko
ruoansulatusjärjestelmä eläinlääketieteen asiantuntijoiden suosittelemalla tavalla.
Vastaavasti halusimme löytää ruokintaan perustuvan vaihtoehdon stressipohjaisille
vatsaongelmille. Ruokintakokeet tunnetuissa klinikoissa vahvistavat tällaisen
ratkaisun merkityksen.
E VET mucOstat -tuotteen perusraaka-aineena ovat laajennetut suojapavut – ne
muodostavat ihanteellisen perustan vatsan hyvinvoinnille. Tuotteen sisältämä
lignoselluloosa voi sitoa liiallisia vatsahappoja.
Koska asia koskee vatsalaukun lisäksi sekundäärisesti myös suolistoa, tuote sisältää
myös erityisesti suoliston toimintaa vakauttavia/uudistavia ainesosia. Tässä
tarkoitukseen maa-artisokkatiiviste on erityisen oleellinen. Se on tiivistetty probiootti,
joka vakauttaa suolistoflooraa pitkäkestoisella tavalla. Sen sisältämä inuliini toimii
erinomaisena ravinnonlähteenä bifidobakteereille ja tukee näin suolistoflooran
terveyttä. Hedelmälihan sisältämät pektiinit vaikuttavat lisäksi stimuloivasti suoliston
rytmiseen supistusliikkeeseen.
Käyttö/hyödyt:
• avuksi vatsaongelmissa
• avuksi ruoansulatuksessa
• proaktiivinen vaihtoehto stressipotilaille
• tueksi aktiivisten ainesosien imeytymiseen paremmin
• sisältää maa-artisokkatiivistettä ja herttahuisku-unikkouutetta
• lignoselluloosa voi sitoa liiallisia vatsahappoja
• hedelmälihan pektiinit voivat stimuloida suoliston rytmistä supistusliikettä
• hyvänmakuinen valikoivimpienkin hevosten mielestä

Ruokintasuositus: Hevosille 600 kg:aan asti / 100 g (1 mitallinen) päivässä
Poneille ja pienille hevosille / 50 g (1/2 mitallista) päivässä
Jaettava päivittäisen rehuannoksen joukkoon (2−3 x päivässä)
Tarkoitettu jatkuvaan ruokintaan. Ruokintajakso: vähintään 4 viikkoa.
mucOstat-tuotetta voi myös laimentaa, mikäli hevonen ei muuten syö sitä. Tähän
tarkoitukseen anna sen liota 20−30 minuuttia kädenlämpöisessä vedessä.

Raaka-aineet: höyrytetty soijajauho, kuivattu omenankuori, kalsiumkarbonaatti,
Lignoselluloosa, maa-artisokka, Bockshornkleesamen, Green meal mixed

raakavalkuaista (vRp): 313,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 225,1 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 10,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 7,5 MJ ME/kg

Ravintoaineet: 35,00 % Raakavalkuainen, 1,40 % Raakarasva, 7,40 % Raakakuitu,
13,20 % Tuhka, 3,20 % Kalsium, 0,70 % Fosfori, 0,02 % Natrium
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Lisäaineet per kg: 2.381 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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