Marstall Faser-Light® – het graanvrije, prebiotische Light-voeder!

PRODUKTINFO

Het prebiotische
vezelmengsel
Previta: een
slimme mix van
diverse snel
en middelsnel
fermenteerbare,
functionele
voedingsvezels.

Melasse- en glutenvrij, prebiotisch Light-voeder zonder graan, met laag
energie- en zetmeelgehalte. De mengeling, die de kauwactiviteit stimuleert,
bestaat uit gehakseld hooi uit de Allgäu (Beieren) en luzerne.
Rijk aan darmactieve en darmwerkzame marstall Previta-vezels (13 %).
Voor alle sober te voeren paarden, die geen of weinig arbeid verrichten.
■ zetmeel- en suikerarm, energiearm, stimuleert kauwactiviteit en speekselproductie.
■ Uitgebalanceerde gehaltes vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Geen aanvullend vitaminen- en mineralensupplement nodig.
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Marstall Faser-Light® Productinformatie
Samenstelling

Voederrichtlijn

Aanvullend voedermiddel voor paarden.
Graanvrij, melassevrij, energie-, zetmeel- en suikerarm.
Met 13% prebiotische marstall Previta-vezels®

Samenstelling Marstall Faser-Light®:
Ingrediënten: gehakseld hooi uit de Allgäu, gedroogd +
tot brokken geperst (39%), appelpulp, zonnebloemhullen,
erwtenvlokken, gehakseld luzerne (5 %), cichorei, wortelvlokken, bierbostel, geraffineerde raapolie, biergist, lignocellulose, zonnebloempitten, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, natriumchloride, magnesiumoxide, Mariadistelzaad,
brandnetel, paardenbloemwortel, meidoornblad en -bloem

Analytische bestanddelen+gehaltes, energie p. kg:
ruw eiwit
verteerbaar ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
ruwe as
energie (DE)
zetmeel
suiker
calcium
fosfor
natrium

9,50 %
5,20 %
7,00 %
21,00 %
11,00 %
9,50 MJ
2,60 %
5,90 %
1,00 %
0,50 %
0,50 %

Voorbeeldrantsoen per dag/paard met 550 kg LG:
Faser-Light® als enig aanvullend krachtvoer naast hooi
zonder arbeid
ca. 1,0 – 1,2 kg
lichte arbeid
ca. 1,2 – 1,5 kg
caloriebeperkt dieet*
ca. 0,75 kg
(*altijd in combinatie met voldoende beweging)
Tips:
•
Om een optimaal verzadigingseffect te bereiken,
naast het rantsoen Faser-Light® altijd onbeperkt vers
drinkwater aanbieden.
•
Voor behoud van spiermassa bij een caloriebeperkt
dieet: Marstall Amino-Muskel PLUS.
1 liter Faser-Light = ca. 400 gram

Voedingsadvies (gelieve in acht te nemen):

Voedingsfysiologische toevoegmiddelen per kg:
Vetoplosbare vitaminen:
vitamine A
vitamine D
vitamine E
vitamine K3

29.000,00 I.E.
1.200,00 I.E.
585,00 mg
4,50 mg

Wateroplosbare vitaminen:
vitamine C
vitamine B1
vitamine B2
vitamine B6
vitamine B12
biotine
foliumzuur
cholinechloride
pantotheenzuur
nicotinezuur

80,00 mg
24,00 mg
9,00 mg
15,00 mg
100,00 mcg
1.600,00 mcg
10,00 mg
410,00 mg
20,00 mg
35,00 mg

Sporenelementen:
ijzer
koper
zink
mangaan
jodium
selenium

Faser-Light® als enig aanvullend krachtvoer:
klein paard / pony
ca. 140 g per 100 kg LG/dag
volbloed
ca. 180 g per 100 kg LG/dag
warmbloed
ca. 220 g per 100 kg LG/dag

Vanwege de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid
sporenelementen, mag dit krachtvoer niet meer dan 35%
van het totale dagelijkse rantsoen (incl. ruwvoer) bedragen.
Bij gebruik van extra vitaminen-, mineralen- en sporenelementensupplementen bovenstaande rantsoensberekening in acht nemen.
Onze aanbevelingen gaan uit van een ruwvoeraandeel (hooi)
van 1,5 kg per 100 kg LG per dag.

Verpakkingsgrootte:
zak

15 kg

®
r-Light
Marstall Fase
anvrij-lijn

uit onze Gra

Marstall-Centrale:
marstall GmbH · Mühlenstr. 15, D-87534 Oberstaufen
tel. +49 (0)83 86/93 33-15 · fax +49 (0)83 86/93 33-22
www.marstall.eu · infomarstall.eu
Verantwoordelijk producent voor Nederland en België:
zie producentcode 4
Hilkens Diervoeders
Stationsstraat 31• NL-6071KB Swalmen
tel 0031 (0) 475 - 40 30 11
Registratienummer: NL95980

200,00 mg
50,00 mg
300,00 mg
180,00 mg
2,40 mg
1,40 mg
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