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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 Faser-Light 
 probioottinen viljaton kevytrehu  

 
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, pitoisuudet ja energia per kg: 

               
              Raakaproteiini             9,50 %  
              Sulava*raakaproteiini     50,00 g 
              Raakarasva             7,00 % 
              Raakakuitu           20,00 % 
                  Raakatuhka            11,00 %  
                  Energia (DE )                 9,50 MJ 
                Energia (ME)            8,30 MJ   
                Kalsium                              1,00 % 
                                    Fosfori              0,50 %  
                Natrium                             0,50 %  
                Magnesium              0,90 % 
              Tärkkelys              3,20 % 
              Sokeri              5,90 % 

                                                 
               *ohutsuolessa sulavaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Facer -Light® ainoana täydennysrehuna, EP = elopaino 
Pienhevonen/poni n  140  g per  100 kg EP/vrk 
Täysverinen      n. 180 g  per  100 kg EP/vrk  
Lämminverinen                    n. 220 g  per  100 kg EP/vrk  
 
Annos päivässä/ hevonen 550  kg E P: 

Faser-Light®  ainoana täydennysrehuna heinän kanssa 
ei työtä                                n. 1,0 – 1,2 kg  
kevyt työ                             n . 1,2 – 1,5 kg  
annos painonpudotukseen* n. 0,75 kg (*yhdistettynä 
riittävään liikuntaan) 

Säkkikoko 15 kg / 1 litra Faser-Light = n. 400 g. 
 
Tätä hevosten täydennysrehua saa annostella vain tässä 
annettujen suositusten mukaan sen täydennysrehuun 
verrattuna suuremman vitamiini ja 
hivenainepitoisuuden vuoksi. Ota huomioon seuraavat 
annostelusuositukset hevosesi parhaaseen mahdolliseen 
ja yksilölliseen ruokintaan. 
 
Annostelusuositus:  Kaikki mainitut rehumäärät tulee jakaa 
päivän aikana useampaan pieneen rehuannokseen.  
pohjautuu aina 1,5 kg:n kuivarehuosuudesta (heinästä) 
100 kg elopainoa ja vuorokautta kohti. 
 
Vinkki: Anna riittävästi raikasta vettä kuitumyslin rinnalla, jotta 
hevonen tuntee olonsa kylläiseksi. 
Lihasmassan ylläpitämiseksi suosittelemme Marstall 
Amino-Muskel PLUS. 
 
 
 
FEI EADCM vaatimusten mukainen. 
 
 

Ainesosat: lämpökuivattua laidunruoho (43 %), omenapuriste, 
hernehiutale, kuivattu sinimailanen (5 %), raff. rypsiöljy,  
olutmäski, porkkanahiutale, kuivattu sikuripulppa (2,8 %), 
oluthiiva, lignoselluloosa kuusesta (2,1 %), auringonkukansiemen, 
kalsiumkarbonaatti, monokalsiumfosfaatti, natriumkloridi, 
magnesiumoksidi, yrttejä: maarianohdakkeen siemenet, nokkonen, 
voikukanjuuri, orapihlajan lehdet ja kukinnot. 
 
 

 

 

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet: 
Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini                                        14.500,00  I.E. 
D3-vitamiini                                          1.200,00 I.E.  
E-vitamiini                                               700,00 mg  
K3 –vitamiini  4,90 mg   
Vesiliukoiset vitamiinit:  
C-vitamiini                                      90,00 mg 
B1-vitamiini                                               35,00 mg 
B2-vitamiini                                               14,00 mg             
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi           30,00 mg   
B12-vitamiini / syanokobalamiini    125,00 mcg 
Biotiini                                               2 .200,00 mcg 
Foolihappo                                                 13,50 mg  
Koliinikloridi                                         450,00 mg  
Kalsium-D-pantoteenihappo               40,00 mg 
Niasiini                                       40,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti, monohydraatti 200,00 mg 
Kupari kupari-(II)-sulfaatti, pentahydraatti58,00 mg 
Sinkki sinkkioksidi                              400,00 mg 
Mangaani  mangaani-(II)-oksidi       180,00 mg 
Jodi kalsiumjodaatti, vedetön                2,40 mg  
Seleeni natriumseleniitti                          1,40 mg 
 

Melassiton, viljaton, vain vähän tärkkelystä sisältävä, niukasti energiaa sisältävä Faser-
Light -kuitumysli sisältää paljon kasvikuituja ja suolistoa aktivoivia Previta-kuituja®  
13 %, jotta ruoansulatus pysyy kunnossa ja suoliston bakteerikanta terveenä. 
 

 ■  Sopii helposti lihoville, ylipainoisille tai vähän liikkuville hevosille, myös  
       hevosille joilla on EMS, Cushing, PSSM tms.  
 
 ■  Kevytrehu, jossa alhainen glykeeminen indeksi!  
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