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Tunnistenumero: katso säkin 
painatusta. Valmistettu 6 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee vain 
oikealla varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 
 

Marstall Sensation-Pro 
Terveyttä edistävä mysli  

Marstall maahantuonti      
Brave Jump Oy                            
Kylväjäntie 53 
FI-21500 Piikkiö, 
Suomi FI-21500  
puh:+358 (0) 400–705596 
E-mail: info@marstall.fi 
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Koostumus per kg        Ruokintasuositus                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 

   Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             
                                    
          Analyyttiset ainesosat, pitoisuudet ja energia per kg:  
              Raakaproteiini          16,80 %  
              Sulava*raakaproteiini        112,00 g 
              Raakarasva            8,70 % 
              Raakakuitu          10,00 % 
                  Raakatuhka            9,40 %  
                  Energia (DE )                      12,50 MJ 
                Energia (ME)         10,30 MJ   
                Kalsium                                   0,90 % 
               Fosfori                                      0,40 %  
               Natrium                                   0,20 %  
               Magnesium            0,30 % 
              Tärkkelys                                16,50 %  

 Sokeri                                        2,70 % 
 Aminohapot 
 L-Treoniini                           0.55 % 
 L-Lysiini-Monohydrokloridi    0,25 %  
 tekn. puhdas  
 DL-Mentiooni, tekn.puhdasta 0.30 % 
                                 * = sulavat ohutsuolessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
Ponit       (200 - 300 kg elopaino)           500 g - 700 g/   vrk 
Pienhevoset      (300 - 400 kg elopaino)                  700 g - 850 g/   vrk 
Täysveriset        (400 - 500 kg elopaino)               850 g - 1.00 kg/vrk 
Lämminveriset  (500 - 600 kg elopaino)           1.00 kg - 1.25 kg/vrk 
Kylmäveriset     (700 - 800 kg elopaino)              1.25 kg - 1.50 kg/vrk 
   
Säkki 15 kg. 1 litra Sensation-Pro = n. 525 g. 
 
Tarvittaessa lisäenergiaa voit täydentää päivittäistä 
Sensation-Pro annosta täydennysrehuilla joita ei ole  
mineralisoitu kuten kaura-, ohra-, maissihiutaleet tai öljy.  
 
Esimerkiksi voit optimoida hevosen (550 kg /ep) päivittäistä ruoka-annosta 
 9 kg heinää + 1 kg Sensation-Pro + 1.5 kg kauraa + 150 ml pellavaohdakeöljyä,  
tai  optimoida olemassa oleva annos 8 kg heinä + 1 kg kauraa + 1 kg Sensation-Pro,  
 
Ruokintatietoa: 
Koska Sensation-Pro sisältää runsaasti hivenaineita ja D3 
vitamiinia tulee aina ruokkia annettujen suositusten mukaan. 
Älä anna ylimääräisiä lisäravinteita, jotka sisältävät mineraaleja, 
hivenaineita ja vitamiineja (ellet ole varmistanut kokonaismäärät 
rehulaskurilla).  
 
Suosituksemme perustuu aina heinän osuuteen, joka tullee olla 
vähintään 1,5 kg per 100 kg/ elopainoa/ pv. Tosiasia on, että jos eri 
täydennysrehuja yhdistelee toisiin ilman laskelmia voi se johtaa yli- 
annostukseen tai yksittäisten ainesosien puutokseen. Sensation-
Pro auttaa välttämään molemmat ongelmat. Suositellut päivittäiset 
annokset eivät johda ravinteiden ylitarjontaan tai alitarjontaan. 
marstall Sensation-Pro vahvistaa hevosen hyvää terveyttä ja lisää 
elinvoimaa.   
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen. 
 

Hydrotermisesti käsiteltyjä viljahiutaleita. 

Ainesosat: lämpökuivattu laidunruoho, maissihiutale, soijahiutale, 
oluthiiva, kasviöljy, pellava- maarianohdake siemenöljy 
 kuivattu puristemassa (aronia), puristettu chiasiemen, turvotettu 
hirssi, hernehiutale, kuivattu porkkana, oluthiiva (saccharomyces 
cerevisiae), ruusunmarja, merileväjauho, orapihlajan marjat, yrtit 
(timjami, fenkoli, kumina, kamomillan kukat), kuivattu 
johanneksenleipäpuu, monokalsiumfosfaatti, metyylisulfonyyli- 
metaani (MSM), gojimarja, natriumkloridi, magnesiumoksidi. 

 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                                        13.000,00  I.E. 
D3-vitamiini                                                 1.150,00 I.E.  
E-vitamiini                                                             840,00 mg   
Vesiliukoiset vitamiinit:  
C-vitamiini                                  90,00 mg 
B1-vitamiini                                                       32,00 mg 
B2-vitamiini                                                        12,50 mg             
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi             30,00 mg   
B12-vitamiini / syanokobalamiini                    120,00 mcg 
Biotiini                                                                1.200,00 mcg 
Foolihappo                                                         12,00 mg  
Koliinikloridi                                                          370,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo                            36,00 mg 
Niasiini                                    35,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti   170,00 mg 
Kupari, kokonaismäärä                    61,50 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti  54,00 mg 
Glysiini kupari (II) kelaatti,hydraatti                 7,50 mg 
Sinkki kokonaismäärä                365,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                                             300,00 mg 
Glysiini sinkkikelaatti, hydraatti                       56,00 mg 
Mangaani yhteensä                 176,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)-oksidi                      120,00 mg 
Glysiini mangaanikelaatti, hydraatti                56,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, vedetön                                1,00 mg  
Seleeni natriumseleniitti                                         1,50 mg 
Teknol. lisäaineet/ kg Sensation-Pro 
Lesitiiniä                3000,00 mg 
Piima                          12.000.00 mg 

■ Marstall Sensation-Pro on uudentyyppinen rehu hevosille, 
    joilla on korkea suorituskyky kilpailuissa ja harjoituksissa. 
    Viljapohjaisena toimiva urheilumysli tuottaa paljon energiaa, 
    mutta on samalla lempeä vatsalle ja ruuansulatukselle, koska 
    sen tärkkelyspitoisuus on suhteellisen pieni. Se kattaa  
    optimaalisesti vitamiinien ja mineraalien tarpeen eikä sisällä  
    melassia. Sensation-Pro tukee hevosen tervettä ja hyvinvointia  
    pitkään ja aktiiviseen elämään 
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