Marstall Force – het complete
mineraalvoeder voor alle paarden

Met waardevolle
biergist en alle
belangrijke
vitaminen,
mineralen en
sporenelmenten,
geschikt voor
ieder paard!
Nu graanvrij!

PRODUCTINFO

Het smakelijke, complete en hoogwaardige mineraalvoeder voor alle
paarden van recreatie tot aan topsport!
■ Aan te bevelen voor paarden in sport, fokkerij en opfok, voor
senioren, recreatief gebruikte paarden, pony‘s.
■ Door de uitgebalanceerde Ca:P-verhouding prima geschikt als
aanvulling op een rantsoen bestaande uit hooi en granen.
■ Graanvrij - daardoor geschikt voor alle paarden met
voedingsgerelateerde stofwisselingsproblemen.
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Marstall Force Productinformatie
Samenstelling per kg

Voedingsadvies

Graanvrij mineraalvoeder

Force voor gerichte vitaminen- en mineralenaanvulling:

Samenstelling Marstall Force:
appelpulp, zonnebloempitschroot, natriumchloride, bietenpulp, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, biergist, geraffineerde raapolie #

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

4,30 %
3,30 %
3,90 %
12,00 %
48,00 %
3,40 MJ
6,00 %
2,00 %
5,80 %
4,50 %
0,15 %
5,00 %

ca. 20–50 g/dag
ca. 70–80 g/dag
ca. 90–120 g/dag
ca. 100 g/dag

IJslander-, Westernpaard recreatie
sport

ca. 40–60 g/dag
ca. 80–100 g/dag

veulen
jong paard

7e–12e maand ca. 20–50 g/dag
13e–36e maand ca. 60–80 g/dag

1 maatbeker = ca. 100 gram

Voedingsadvies:
Moet vanwege de hoge gehaltes aan vitaminen en sporenelementen volgens bovengenoemde richtlijnen gevoerd
worden. Neem bovenstaande rantsoensaanbevelingen in
acht om uw paard optimaal en individueel te verzorgen.
Genoemde hoeveelheden altijd verdelen over meerdere
kleine voergiften per dag. Onze aanbevelingen gaan uit
van een ruwvoergift (hooi) van 1,5 kg per dag per 100 kg
LG. Voor aanvullende vragen kunt u altijd contact met ons
opnemen!

Voedingsfysiologische toevoegmiddelen per kg:
vetoplosbare vitamines:
vitamine A
vitamine D
vitamine E
vitamine K3

480.000,00 I.E.
20.000,00 I.E.
6.500,00 mg
80,00 mg

wateroplosbare vitamines:
vitamine C
vitamine B1
vitamine B2
vitamine B6
vitamine B12
biotine
foliumzuur
cholinechloride
pantotheenzuur
nicotinezuur

1.500,00 mg
300,00 mg
120,00 mg
250,00 mg
2.000,00 mcg
12.000,00 mcg
200,00 mg
5.100,00 mg
270,00 mg
440,00 mg

sporenelementen:
ijzer
koper
zink
mangaan
jodium
selenium

klein paard / pony		
volbloed, warmbloed
recreatie
sport
senior

2.800,00 mg
700,00 mg
5.000,00 mg
2.000,00 mg
17,00 mg
16,10 mg

# speciale vitaminen- en sporenelementenpremix (6 %)

Verkrijgbaar in:
zak

20 kg

emmer

10 kg

emmer

4 kg
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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 Nederland en België:
zie producentcode 4
Hilkens Diervoeders
Stationsstraat 31 • NL-6071KB Swalmen
Tel. 0031 (0) 475 40 30 11
Registratienummer: NL95980
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