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Koostumus per kg                              Ruokintasuositus                                                                                                                 
 
     

 
 

 
 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg: 

     Raakaproteiini               16,80 % 
     Sulava*raakaproteiini            106,0 g 
     Raakarasva                       2,90 %  

Raakakuitu                2,20 %  
Raakatuhka                 29,00 % 
Energia (DE)                 8,40 MJ  
Energia (ME)              7,40 MJ  
Kalsium                4,80 % 
Fosfori                 0,90 %  
Natrium                 0,80 %  

   Magnesium       1,20 % 
   SAS Metioniini+ Kysteini*   0,40 %  
                                             *ohutsuolessa sulava 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                    
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Luonnonmukainen kavionhoitokuuri 
joka tukee vahingoittuneiden 
kavioiden parantumista ja edesauttaa 
kavioiden terveyttä pysyvästi. Toimii 
ilman liiallista biotiinin määrää. 
   
■ Huf-Regulator tarjoaa erityisen 
sekoituksen vitamiineja, mineraaleja, 
aminohappoja, ravinteita, yrttejä ja 
orgaanisia hivenaineita jotka vahvistavat 
verenkiertoa etenkin kavion sälekerroksen 
hiussuonissa.  
      
 

Tehohoito  3 -5 kuukautta:    n.30 g per 100 kg/EP/vrk 
Lisääntynyt hoidon tarve  
2 kk:n ajan:                                     n. 15 g per 100 kg/EP/vrk  
Jatkuvaan käyttöön:                    n.  8  g per 100 kg EP/vrk 
 
Purkki 9 kg ja 3 ½ kg. 1 mitta-astia = n. 100 g,   
 
Tätä hevosten täydennysrehua saa syöttää vain tässä 
annettujen suositusten mukaan sen täydennysrehuun 
verrattuna suuremman vitamiini ja hivenainepitoisuuden 
vuoksi. Ota huomioon seuraavat annostelusuositukset 
hevosesi parhaaseen mahdolliseen ja yksilölliseen 
ruokintaan. 
 

FEI EADCM vaatimusten mukainen 
 
HUOMIOI kuitenkin ennen kilpailusuoritusta, 
tuotteessa on 48 tunnin varoaika!  

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

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

Ainesosat: vehnärehujauhe, oluthiiva, pellavansiemen- 
rouhe, merileväjauho, yrtit: nokkonen, kamomilla, kuivattu 
voikukanjuuri, sitruunamelissa, juurikasmelassi, orvokki, 
piharatamo, saksanpähkinän lehtiä (11 %), valkosipuli- 
rouhe, natriumkloridi, monokalsiumfosfaatti. 
 

Rasvaliukoiset vitamiinit: 
A-vitamiini            50.000,00  I.E. 
D3-vitamiini               2.000,00 I.E. 
E-vitamiini                                            800,00 mg  
K3-vitamiini                          20,00 mg 
Vesiliukoiset vitamiinit: 
C-vitamiini                                           100,00 mg  
B1-vitamiini                                              60,00 mg 
B2-vitamiini/riboflaviinivalmiste          15,00 mg 
B6-vitamiini/pyridoksaalihydrokloridi          40,00 mg  
B12-vitamiini/kobalamiinivalmiste          100,00 mcg 
Biotiini        675,00 mcg 
Foolihappo              20,00 mg 
Koliinikloridi                                           800,00 mg 
Kalsium-D-pantotenaattivalmiste                 65,00 mg 
Nikotiinihappo           115,00 mg 
Hivenaineet: 
Rauta (rauta-(II)-sulfaatti,monohydraatti)     400,00 mg  
Kupari (kupari-(II)-sulfaatti,pentahydraatti)    84,00 mg     
Kupari (glysiinikuparikelaatti, hydraatti )       16,00 mg  
Sinkki (sinkkioksidi)                                 560,00 mg  
Sinkki (glysiinisinkkikelaatti, hydraatti )       120,00 mg 
Mangaani-(II)-oksidi                               340,00 mg 
Mangaani mangaanikelaatti, hydraatti )      120,00 mg 
Jodi (kalsiumjodaatti, heksahydraatti)    5,00 mg 
Seleeni  (natriumseleniitti)            3,00 mg 
Teknologiset lisäaineet per kg: Piimaa      70,00 g 
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