Original Pur. Mash
Mash uden korn og tilsat sukker
Höveler Original Pur.Mash er en velsmagende mash uden
korn og melasse og har derfor et meget lavt indhold af
stivelse og sukker. Produktet er specielt tiltænkt nøjsomme
heste, men kan anvendes til alle typer af heste, hvor man
blot ønsker at tildele et lækkert lunt måltid uden for meget
sukker og stivelse. Kan anvendes som et lækkert
mellemmåltid, som erstatning for et normalt måltid, efter
mave-/fordøjelsesproblemer, for at sikre heste ekstra væske eller til at skjule medicin og andet tilskud.
Original Pur.Mash sikrer en mild mash med bedst mulig udnyttelse, og indeholder talrige præbiotiske
ingredienser, der kan bidrage til stabilisering af tarmfloraen. Produktet indeholder både hørfrø og psyllium, som
nedsætter risikoen for acidose (syre-base-forstyrrelser). Den forbedrede tarmaktivitet fremmer både en sund
fordøjelse og styrker immunforsvaret og derved hestens velvære.
Kontakt os for yderligere vejledning herom på kontakt@hoeveler.dk

Sammensætning:
Solsikkeskrå
Solsikkeskaller
Æblekvas
Cikorie
Lucernegrønmel
Johannesbrød

Analytiske bestanddele:
Ford. protein
102 g/kg
Råprotein
14,0 %
Råfibre
25,8 %
Råaske
7,9 %
Råfedt
6,9 %
Calcium
1,2 %
Fosfor
0,6 %
Natrium
0,5 %
Magnesium
0,3 %
Sukker
6,5 %
Stivelse
4,58 %

Ærteflager
Gulerodsflager
Toastede hørfrø
Solsikkeolie
Calciumkarbonat
Ølgær

A-vitamin
D3-vitamin
E-vitamin
B1-vitamin
B2-vitamin
B6-vitamin
B12-vitamin
Nikotinsyre
Folsyre
Pantotensyre
Biotin

Hørfrøkager
Hørfrøolie
Psyllium
Oregano
Kamille
Magnesiumoxid

15.000 I.E./kg
1.500 I.E./kg
250 mg/kg
3,0 mg/kg
5,0 mg/kg
2,5 mg/kg
20 mcg/kg
20 mg/kg
2,5 mg/kg
9,0 mg/kg
400 mcg/kg

Jern
Zink
Mangan
Kobber
Jod
Kobolt
Selen
Sepiolith

75 mg/kg
125 mg/kg
60 mg/kg
20 mg/kg
1,5 mg/kg
1,0 mg/kg
0,4 mg/kg
2040 mg/kg
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Vejledende udfodringsmængde:
100 – 200 g opblødes i 1,5 – 2 gange varmt vand (ikke kogende). Trækketid ca. 10 minutter. Gives 1-3 gange om
ugen.

Generelt om fodring:
Höveler Hestefoder anbefaler altid at udfodre den daglige fodermængde over 2-3 måltider og gerne flere.
Heste drikker ca. 20-30 liter vand dagligt, hvorfor vi altid anbefaler, at hesten har fri adgang hertil – især ved
fodring med store mængder fibre.
Höveler Hestefoder anbefaler altid 1,75-2 kg. grovfoder pr. 100 kg. kropsvægt – gerne fordelt over hele døgnet.
Höveler Hestefoder anbefaler altid, at hesten har fri adgang til en saltsten – heste i hårdt arbejde bør tildeles
elektrolytter ved behov.
Holdbarhed:
12 måneder fra produktionsdato
Pakning:
15 kg. sække

Höveler Hestefoder er en af Europas største og mest anerkendte producenter af foder til heste. Firmaet blev
grundlagt i 1905 i Tyskland og er bygget op omkring mange års erfaring og nyeste videnskabelige viden
omkring hestens næringskrav.
Höveler Hestefoder kan tilpasses ethvert hestehold. Vores sortiment består af foder tilpasset alle typer heste
lige fra hobbyheste og avlsheste til præstationsheste på højt niveau.
Har du et større hestehold har du mulighed for at blive tilknyttet en af vores dygtige og kompetente
konsulenter. Vi arbejder målrettet for at tilpasse dine ønsker til fodring af dine heste.
Gratis rådgivning og foderplanlægning, samt bestilling af staldbesøg - kontakt os på kontakt@hoeveler.dk
Höveler Hestefoder forhandles i Danmark via Vilofarm, Hobro. Du kan købe produkterne i Danish Agro
Shoppen eller online på www.danishagroshoppen.dk
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