Marstall Sinfonie – de
verkwikkende kruidenmuesli

PRODUCTINFO

Een uitgelezen
melange van
kruiden voor
vitaliteit,
gezondheid en
vrije luchtwegen.

Marstall Sinfonie – de verkwikkende, krachtige kruidenmuesli voor alle
paardenrassen en prestatieniveaus. Ter aanvulling of verrijking van het
dagelijks rantsoen – ideaal naast graan, pellets of muesli!
■ Marstall Sinfonie – smakelijke aanvulling op het dagelijkse rantsoen
■ Aan te bevelen als 40-daagse kuur ter ondersteuning van
het verharingsproces
■ Revitaliseert, verfrist en verkwikt
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Marstall Sinfonie productinformatie
Samenstelling per kg

Voederrichtlijn

Aanvullend dieetvoedermiddel voor paarden.
Hydrothermisch ontsloten graanvlokken:
gerstvlokken (30%), maïsvlokken (15%).

Samenstelling Marstall Sinfonie:
Ingrediënten: gerstvlokken, maïsvlokken, tarwegrieszemelen, appelpulp, melasse, bietenpulp, lucernehooi, kruiden
(brandnetel, eucalyptus, koriander, venkelzaad, echte
heemst, tijm, kamille, fenegriek, berkenblad, anijs, sparrenaalden, smalle weegbree, kummel, salie, jeneverbes, knoflookgranulaat) (5%), zonnenbloemzaadschroot, lijnzaad, ,
calciumcarbonaat, biergist, natriumchloride, monocalciumfosfaat, magnesiumoxide
Analytische bestanddelen en gehaltes, energie per kg:
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Voedingsfysiologische toevoegmiddelen per kg:
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~ 0,2 - 0,5 kg
~ 0,4 - 0,6 kg
~ 0,6 - 0,8 kg

2. Sinfonie als 40-daagse vitalisieringskuur:
Tijdens het verharingsproces in het voorjaar en in de herfst
of ter ondersteuning tijdens herstelfasen.
Sinfonie
klein paard		
~ 0,5 kg
verhoogde hoeveelheid om volbloed		
~ 0,6 kg
dagelijks bij te mengen
warmbloed		
~ 1,0 kg
(ca. 40 dagen)

25.700,00 I.E.
1.100,00 I.E.
500,00 mg
6,40 mg
68,00 mg
21,70 mg
6,80 mg
16,00 mg
83,00 mcg
505,00 mcg
10,30 mg
300,00 mg
22,00 mg
35,00 mg
150,00 mg
43,00 mg
300,00 mg
154,00 mg
1,30 mg
1,10 mg

Voedingsadvies:
Aanvullend dieetvoedermiddel voor paarden ter ondersteuning van de voorbereiding op en het herstel na sportieve
inspanning. Dit aanvullend dieetvoedermiddel voor paarden
moet vanwege de hoge gehaltes aan vitaminen en sporenelementen volgens bovengenoemde richtlijnen gevoerd
worden. Onze aanbevelingen gaan uit van een ruwvoergift
(hooi) van 1,2 tot 1,5 kg per dag per 100 kg LG.

Verpakkingsgrootte:
zak

15 kg

emmer

7 kg
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klein paard
vollbloed
warmbloed

1 liter Sinfonie = ca. 520 gram

*pcv = precaecaal verteerbaar (verteerbaar in dunne darm = voor

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

Sinfonie
normale hoeveelheid
om dagelijks bij te mengen

3. Sinfonie ter voorbereiding of voor herstel na sportieve
prestaties:
Tot 8 weken voor sportieve inspanning – tot 4 weken na
sportieve prestatie.
Sinfonie
klein paard		
~ 0,75 kg
dagelijkse hoeveelheid
volbloed		
~ 1,0 kg
om bij te mengen
warmbloed		
~ 1,5 kg
(ca. 12 weken)

9,60 %
48,00 g
4,30 %
9,20 %
6,80 %
11,50 MJ
10,00 MJ
0,90 %
0,40 %
0,30 %
0,25 %

vetoplosbare vitaminen:
vitamine A
vitamine D
vitamine E
vitamine K3

1. Sinfonie ter aanvulling en verrijking van het dagelijkse
basisrantsoen met granen, pellets of muesli:
Een Sinfonie-gift vervangt dezelfde hoeveelheid van de
normaal gevoerde aanvullende voeders (toevoeging).

