
E VET mucOfit prebiotic
Erityisrehut

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Hevosten vatsaongelmat johtavat vatsahaavojen muodostumiseen luultua
useammin. Aiemmin tämä koski lähinnä urheiluhevosia, mutta nykyään jopa vapaa-
ajan hevosilla vatsahaavoja diagnosoidaan yhä useammin. Pääasialliset syyt tähän
ovat kuitupitoisuudeltaan riittämätön ruoka, heikkolaatuinen ja riittämätön
rehusuhde, virheelliset ruokinta- ja hoitotavat sekä stressi.
E VET mucOfit prebiotic on suunniteltu erityisesti varmistamaan olennainen
vatsahappojen tasapaino. Se sisältää runsaasti vatsaystävällisiä ainesosia, kuten
pellavansiemeniä ja erityisiä prebiootteja. Korkea pitoisuus rakenteellisesti ja
terveydellisesti merkittävää sinimailasta ja timoteitä edistää tuotteen huolellista
pureskelua. Tämä saattaa lisätä syljen tuotantoa ja vaikuttaa näin vatsaan
positiivisesti. Lignoselluloosa edistää liiallisten vatsahappojen sitoutumista ja
imeytymistä. Herttahuisku-unikkouute (Macleaya cordata) saattaa vaikuttaa
positiivisesti prostaglandiinin vapauttamiseen ja näin epäsuorasti myös vatsan
limakalvojen tulehdusreaktioihin. Maa-artisokkatiiviste, tiivistetty prebiootti, voi
vakauttaa merkittävästi suolistoflooraa. Sen sisältämä inuliini toimii erinomaisena
ravinnonlähteenä bifidobakteereille ja tukee suolistoflooran terveyttä. Hedelmälihan
sisältämät pektiinit vaikuttavat lisäksi stimuloivasti suoliston rytmiseen
supistusliikkeeseen. E VET mucOfit preobiotic sisältää runsaasti hyvin sulavaa
raakakuitua ja kasviöljyjä. Tuotteessa on ihanteellisen matala sokeri- ja
tärkkelyspitoisuus. Lisäksi kylmäpuristettu maarianohdakeöljy
monityydyttymättömine rasvahappoineen vaikuttaa positiivisesti lihaksiin, ihoon ja
karvaan.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
- avuksi kaikenlaisiin vatsaongelmiin
- voi sitoa liiallisia vatsahappoja ja suojaa näin vatsan limakalvoja
- sisältää maa-artisokkatiivistettä ja unikonsiemenuutetta
- tukee pureskelua ja syljen tuotantoa
- matala tärkkelys- ja sokeritaso korkealaatuisen timotein ansiosta

Ruokintasuositus: 200 g – 300 g 100 kg:n elopainoa kohden päivässä. Mikäli
käytetään pienempää annostusta, suositellaan kivennäisainelisää.

Raaka-aineet: 38,6 % sinimailasjauho, 10,5 % Timothy grass, 8,0 % sinimailanen
kuivattu, 7,9 % kuivattu omenankuori, 7,7 % Riisinkuorijauhe, 5,0 %
auringonkukansiemen, 4,9 % Lignoselluloosa, 2,9 % Pellavansiemenuute, 2,6 %
ohdakeöljy, 2,6 % johanneksenleipäpuu, 2,5 % herne (hiutaloitu), 2,0 % maa-
artisokka, 1,1 % Juurikkaiden melassi, 1,0 % banaanilastu, 0,9 % porkkana kuivattu,
0,8 % kalsiumkarbonaatti, 0,4 % natriumkloridi, 0,1 % Artisokka, 0,1 % Ginkolehtiä,
0,1 % maarianohdakeyrtti, 0,1 % voikukka, 0,1 % orapihlaja lehtiä

raakavalkuaista (vRp): 87,00 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 9,40 MJ DE/kg
Ravintoaineet: 12,50 % Raakavalkuainen, 7,50 % Raakarasva, 22,00 % Raakakuitu,
8,00 % Tuhka, 1,30 % Kalsium, 0,50 % Fosfori, 0,25 % Magnesium, 0,20 % Natrium,
3,00 % tärkkelys, 5,00 % sokeri

Lisäaineet per kg: 10.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a) NA, 600,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671) NA, 150,00 mg E Vitamiini (3a700) NA, 31,00 mg C-vitamiini (3a312) NA, 6,00
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mg B1-vitamiini (3a821) NA, 6,00 mg B2-vitamiini (3a825i) NA, 6,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA, 15,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini NA,
15,00 mg Niasiini (3a314) NA, 12,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841) NA, 199,00
mcg Biotiini (3a880) NA, 2,30 mg Foolihappo (3a316) NA, 75,00 mg Koliinikloridi
(3a890) NA, 100,00 mg Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti) NA, 50,00
mg Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA, 90,00 mg Sinkkioksidi (3b603) NA,
15,00 mg Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti) NA, 0,25 mg Seleeni
(3b801) (natriumseleeni) NA, 1,00 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202) NA

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