EMH Kräuter Müsli
Rekreace a nízká zátěž
Doplňkové krmivo pro koně a poníky
EMH je vysoce účinný extrakt z bylin, fermentovaný pomocí mikroorganismů, který
přirozeně podporuje trávení.
EMH Kräuter Müsli je ideální krmivo pro koně, kteří trpí problémy dýchacích cest,
mají alergii na prach, jsou nervózní nebo jim chybí chuť k jídlu. Jedná se o velmi
chutný, voňavý doplněk k obohacení denní krmné dávky, který jedinečně kombinuje
cenné, aromatické bylinky s lehce stravitelným müsli bez ovsa. Přidáním EMH jsou
živiny v krmivu lehce dostupné a je celkově optimalizováno jeho úplné využití.
Zajištěna je také vyvážená střevní mikroflóra, která je základním kamenem pro
neporušený a účinný imunitní systém. EMH Kräuter Müsli přispívá k trvalému blahu
vašeho koně na všech úrovních práce.
Výhody na první pohled:
- fermentované bylinky pro lepší využitelnost krmiva
- pomáhá při dýchacích obtížích
- vysoký obsah vitaminů, minerálů a stopových prvků
- vhodné pro koně citlivé na prach
- vhodné pro nervózní koně
Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: Lehká až střední zátěž: 250 - 500
g na 100 kg živé váhy / den. Při nižším dávkování se doporučuje přidat minerální
krmivo.
Složení: 30,3 % ječmen (vločkovaný), 24,8 % kukuřice (vločkovaná), 9,3 % ovesné
otruby, 4,9 % melasa z cukrové třtiny, 3,3 % vojtěškové seno (sušené), 3,0 %
pšeničné otruby, 3,0 % vojtěšková moučka, 2,9 % uhličitan vápenatý, 2,8 %
cukrovarské řízky, 2,5 % kukuřice (expandovaná), 1,9 % ječmen (expandovaný), 1,8
% kukuřice, 1,6 % svatojánský chléb drcený, 1,3 % dikalcium fosfát, 0,9 % ječmen,
0,9 % mrkev (sušená), 0,9 % chlorid sodný, 0,8 % ovocné (jablečné) výlisky sušené,
0,6 % fermentovaný rostlinný extrakt (EMH), 0,5 % stonky petržele, 0,3 % rozmarýn,
0,2 % bazalka, 0,2 % oxid hořečnatý, 0,2 % koriandr, 0,2 % listy kopřivy, 0,2 % máta
peprná, 0,1 % červená řepa (sušená), 0,1 % česnek
60,0 g/kg Stravitelné bílkoviny
10,4 MJ/kg Stravitelná energie
Analytické složky: 8,90 % Hrubý protein, 8,90 % Hrubý popel, 8,00 % Hrubá
vláknina, 2,30 % Hrubé oleje a tuky, 1,70 % Vápník, 0,50 % Fosfor, 0,40 % Sodík,
0,20 % Hořčík
Doplňkové látky na kg: 25.000 I.E. vitamin A (3a672a), 1.500 I.E. vitamin D3
(3a671), 300,00 mg vitamin E (3a700), 60,00 mg vitamin C (3a312), 2,90 mg vitamin
B1 (3a821), 3,90 mg vitamin B2 jako riboflavin, 2,00 mg vitamin B6 jako pyridoxin
hydrochlorid (3a831), 30,00 mcg vitamin B12 jako kyanokobalamin, 30,00 mg
kyselina nikotinová (3a314), 20,00 mg kyselina D-pantothenová (3a841), 596,00 mcg
biotin (3a880), 3,00 mg kyselina listová (3a316), 100,00 mg cholin chlorid (3a890),
50,00 mg železo jako síran železnatý monohydrát (3b103), 80,00 mg mangan jako
oxid manganatý (3b502), 120,00 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603), 18,00 mg
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405), 0,40 mg selen jako seleničitan sodný
(E8), 1,90 mg jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202)
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