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Natur Mash

Særlige egenskaper av Natur Mash:
Lett fordøyelig
Stimulerer fordøyelsen og appetitten
Inneholder nøye utvalgte urter beregnet for å hjelpe
fordøyelsen
Svært velsmakende
Perfekt for matleie hester eller hester under rekonvalens
Videre beriket med ølgjær for å ha en naturlig tilførsel av
enzymer og B-vitaminer
Rask tilberedning

• For stresset eller tungt
belastet hester.
• For hester med
tannproblemer.

• Som et tilegg under
sykdom eller for å

fremme regenerering.

• For å hjelpe tarmene i
den kalde vintertiden.

• For å få opp vekten på
tynne hester.
• For hviledager.

En velsmakende mash som er rik på vitale stoffer og beriket med
urter og linolje for fordøyelsen
Mash er ment for å øke appetitten og hjelper hestene med
fordøyelsesproblemer, etter stress eller tretthet. Det er også et verdifullt
tillegg for hester med tannproblemer, hester som har vanskligheter med
å gå opp i vekt og for eldre hester. Med LEXA Natur Mash stoler vi på den
velprøvde kombinasjonen av havre, hvete middling, linfrø og salt. Linfrø
gir en høy mengde mucilage som støtter og smører tarmslimhinnen.
Hvete middling som er rik på råfiber har litt avføringsvirkning og i
kombinasjon med havre og linfrø en diettfunksjon. Ølgjær fungerer som
en bio-regulator for tarmene og gjennom det naturlige inneholdet av
enzymer og b-vitaminer virker det styrkende på tarmsystemet.
Disse testede og dokumenterte formative stoffene i LEXA Natur Mash er
kombinert med hydrotermiske maisflak for å forbedre den lett
fordøyelige energiforsyningen. I tillegg er det spesielt kjente urter for
fordøyelsen som anis, kummin, fennikel, fenegreekfrø og
marshmallowrot.
Fôrings anbefalinger:

Store hester opptil 1,5 kg Natur Mash blandet med 1,5 - 2 L varmt vann
og la det svelle i 20 minutter.

Små hester og ponyer opp til 1 kg Natur Mash blandet med 1 - 1,5 l
varmt vann og la det svelle i 20 minutter.

	

Natur Mash

Sammensetning:
Hvetekli, Havre,Ekstrahert linmel , Maisgryn (hydrotermale),
Betemasse, Ølgjær, Linfrøolje, Gulrot terninger, Natriumklorid,
Anis, Fennikel, Karve, Hvitløk, Bukkehornkløver frø,
Legestokkroserot

Analytiske bestanddeler:
Råprotein
15,7 %

Kalium

Råolje og Fett
Råfiber
Råaske
Kalsium
Fosfor
Magnesium
Natrium

Lysin
Methionin
Threonin
Cystin
Stivelse
Sukker
Fôrenheter

6,4 %
8,0 %
6,0 %
0,2 %
0,6 %
0,2 %
0,6 %

Tilleggsstoffe per kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E som Alpha-Tocopherol-Acetat

1,1 %
0,7 %
0,3 %
0,4 %
0,3 %
24,74 %
7,19 %
0,91

8.100 I.E.
810 I.E.

