marstall Bergwiesen-Mash – de
graanvrije, licht verteerbare slobber!

PRODUCTINFO

Het graanvrije
alternatief voor
klassieke
slobber!
Smakelijk, licht
verteerbaar en
melassevrij!

De graan- en melassevrije, suikerarme en licht verteerbare slobber!
Rijk aan darmactieve, intelligente marstall Previta-vezels met bewezen,
prebiotische werking. Zonder toegevoegde suikers, vitaminen en
mineralen.
■ Optimaal ter ondersteuning van de darmfunctie.
■ Met warm water bereid als heerlijke warme maaltijd of met koud
water als verfrissende slobber op warme dagen.
■ Snelle bereiding – koken niet nodig!
■ Prima inzetbaar bij medicijnbehandeling door dierenarts.
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Marstall Bergwiesen-Mash productinformatie
Samenstelling per kg

Voederrichtlijn

Aanvullend dieetvoedermiddel voor paarden.
Samenstelling Marstall Bergwiesen-Mash:
Gedroogd gras van permanent grasland uit de Beierse Allgäu,
lijnzaadschroot, appelpulp, lijnzaad, gedroogde chichoreipulp, kruiden (brandnetel, eucelyptus, koriander, venkelzaad,
echte heemst, tijm, kamille, fenegriek, berkenblad, anijs,
sparrennaalden, smalle weegbree, kummel, salie, jeneverbes,
knoflookgranulaat) (2%), geraffineerde raapolie, calciumcarbonaat, bierbostel, biergist, goudsbloembloesem, fenegriek,
natriumchloride

Analytische bestanddelen & gehaltes, energie p.kg:
ruw eiwit
verteerbaar ruw eiwit
ruw vet
ruwe celstof
ruwe as
zetmeel
suiker
energie (DE)
calcium
fosfor
natrium

17,30 %
11,90 %
7,50 %
14,90 %
8,00 %
4,70 %
5,20 %
11,20 MJ
0,90 %
0,40 %
0,25 %

Bereiding:
Al naar gelang ras en gewicht van het paard: ca. 1,0-2,0
liter Bergwiesen-Mash met 1,5 keer de hoeveelheid (ca.
1,5-3,0 liter) heet water mengen (koken niet nodig). Ca.
15 – 20 min. laten wellen, daarna goed doorroeren en
handwarm (controleren!) voeren.
Voor variatie in de zomer, de Bergwiesen-Mash in dezelfde
verhouding mengen met koud water, ca. 20 min. laten
wellen en goed doorroeren.

Aanbevolen voedingsduur:
1)
aanvankelijk ten hoogste 6 maanden. 2) tot volledig herstel
is bereikt. Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.
Aanbevolen hoeveelheid Mash / dag:
klein paard / pony
volbloed
warmbloed

ca. 0,20 – 0,40 kg
ca. 0,40 – 0,80 kg
ca. 0,80 – 1,00 kg

Voor de bereidingswijze zie elders op dit blad.
1 liter Bergwiesen-Mash = ca. 400 gram

Voedingsadvies (gelieve in acht te nemen):
De genoemde hoeveelheden voeren zoals aanbevolen of
op aanwijzing van de dierenarts. Bergwiesen-Mash kan
aanvullend of als (gedeeltelijke) vervanger van het normale
krachtvoer worden gegeven.
Advies: Bergwiesen-Mash ‘s-avonds als laatste
voerbeurt geven. De licht verteerbare en smakelijke mengeling stimuleert de eetlust en de spijsvertering. Daarom is
Bergwiesen-Mash een prima product om te geven na koliek,
operaties, wormkuren en/of veulenen, maar ook bij darmproblemen, verstoppingen, wijzigingen in het rantsoen en
weersomslag. Ook tijdens het verharen in het voorjaar en de
herfst kan Bergwiesen-Mash meerdere dagen onderdeel van
het dagrantsoen zijn.
In periodes van zwaardere belasting, b.v. bij wedstrijden,
stalwisseling, transport, lactatie of dekdienst wordt Bergwiesen-Mash aanbevolen ter stimulatie van de eetlust. Ook
op rustdagen mag Bergwiesen-Mash niet in het rantsoen
ontbreken.
Als Bergwiesen-Mash gedurende een langere periode als
vervanger van krachtvoer wordt gegeven, moet aanvullende
Marstall Force (graanvrij mineraalvoeder) worden gegeven.

marstall Bergwiesen-Mash steeds vers bereiden.
Wanneer niet alles wordt opgegeten, uit hygienisch oogpunt
de resten verwijderen en voerbak reinigen.

Verpakkingsgrootte:

marstall Bergwiesen-Mash: eenvoudige bereiding.
Koken niet nodig. Korte inweektijd.

emmer

Aanvullend dieetvoedermiddel voor paarden
bij chronische storing van de dikke darmfunctie1),
bij chronische beperkte dunne darmfunctie1)
en bij revalidatie / bij ondergewicht2).
marstall Bergwiesen-Mash is ook geschikt voor oude dieren.
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marstall-Centrale:
marstall GmbH · Mühlenstr. 15, D-87534 Oberstaufen
tel. +49 (0)83 86/93 33-15 · fax +49 (0)83 86/93 33-22
www.marstall.eu · info@marstall.eu
Producent voor Nederland en België:
zie producentcode 4
Hilkens Diervoeders
Stationsstraat 31• NL-6071KB Swalmen
tel 0031 (0) 475 - 40 30 11
Registratienummer: NL95980
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