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Marstall Vitamin E & Selen 

viljaton ja pelletoitu 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koostumus per kg       Ruokintasuositus                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 

         

 Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 
             Raakatuhka                 19,20 % 
  Raakaproteiini        20,00 % 

  Raakarasva   8,30 % 
                               Raakakuitu 10,50 %   

           Kalsium                       5,30 % 
           Fosfori                         0,50 % 
           Natrium                       0,10 % 
 
            
             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Harjoittelukaudella/ puutosoireita, ML = mittalusikka 
 
Ponit, pienet hevoset 20 g/ ~ n.   1     ML/vrk 
Täysveriset 30 g/ ~  n.  1 ½ ML/vrk 
Lämminveriset  50 g/ ~  n.  2 ½ ML/vrk 
 
Kilpailu- ja rasitusvaiheessa 
(1 annos päivässä enintään 8 viikkoa ennen ja 
enintään 4 viikkoa tapahtuman jälkeen) 
 
Ponit, pienet hevoset    30 g / ~ n.  1 ½ ML/vrk 
Täysveriset   40 g/ ~  n.  2     ML/vrk 
Lämminveriset    60 g/ ~  n.  3     ML/vrk 
 
Purkkikoot= 1 kg ja 3 kg 
1 tasamittalusikallinen (ML) = n.20 mg. 
 

Ruokavalion lisärehu hevosille jotka valmistautuvat 
urheilusuoritukseen ja siitä palautumisen tukemiseksi. 
Suosituksemme perustuvat karkearehupitoisuuteen 
(heinä) 1,5 kg / 100 kg elopainoa / päivä.  

Yleensä on suositeltavaa kysyä asiantuntijan neuvoja        
ennen ruokavalion täydentämistä. 

FEI EADCM vaatimusten mukainen 

 
päivätty 3.2022 
 
Tunnistenumero: katso 
säkin painatusta. 
Valmistettu 12 kk.  
ennen annettua ”ennen 
päiväystä”. Päiväys pätee 
vain oikealla 
varastointitavalla; 
hygieeninen, viileä ja kuiva. 
 

Viljaton ravintolisä hevosille 
 
Ainesosat: lämpökuivattu laidunruoho, 
pellavansiemenuute, olutmäski, käytetyistä 
jyvistä, kalsiumkarbonaatti, oluthiiva 

 

 
Marstall maahantuonti      
Brave Jump Oy                            
Kylväjäntie 53 
FI-21500 Piikkiö, 
Suomi FI-21500  
puh:+358 (0) 400–705596 
E-mail: info@marstall.fi 
facebook/ Marstall Suomi 
instagram/ marstallsuomi 
 

Marstall Vitamin E & Selen hevosten orgaaninen täydennys- 
ravinto lihasaineen vaihdunnan optimointia varten. Soluja 
säätelevät orgaaniset E-vitamiini- ja seleeni- kokonaisuudet 
parantavat solujen uusiutumista ja vastustuskykyä 
 
■ Kilpa- ja huippusuoritustason hevosille Vitamin E & Selen 
   tarjoaa tärkeitä rakennusaineita, joiden avulla  
   palautuminen harjoituksista ja rasitushuipuista saadaan  
   paremmin kanavoitua positiivisiksi suorituksiksi 
 
■ Orgaaninen seleeni on tärkeä osa lihassolujen toiminnassa.  
    E-vitamiini toimii soluja suojaavana antioksidanttina ja 
    voi parantaa myös tammojen hedemällisyttä.      
 
 
     

Ravitsemusfysiologiset lisäaineet per kg 
 
Rasvaliukoinen vitamiini 
E-vitamiini           45,000,00 mg 
Hivenaineet 
Seleeni orgaanisessa muodossa  15,00 mg 
Saccharomyces cervisiae CNCM I-3060 
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