Recover Mash

Recover
Mash
Fast recovery
A warm treat!
Without oats

Recover
Mash

Recover Mash is een mash zonder haver dat een hoog gehalte aan
vitamines en mineralen heeft. Deze slobber is zeer licht verteerbaar
dankzij de gevlokte granen, gedroogde wortels, erwtenvlokken en
zemelen. Het bevat Linamix®, wat zorgt voor aanvoer van vetzuren
van het type omega-3 en prebiotica via de inuline uit de cichorei.
Bijzonder geschikt voor paarden die een zware inspanning hebben
geleverd, tijdens kortstondige stressmomenten (transport) en voor de
ondersteuning van het herstel na zeer zware inspanningen.
Recover Mash moet volledig worden bevochtigd met bij voorkeur
warm water.
Deze mix bevat ingrediënten van de superieure kwaliteit:
Elektrolyten
Elektyrolyten zorgen ervoor dat eventueel
ontstane tekorten aan mineralen als gevolg van
hevig zweten snel aangevuld worden.

GEWAARBORGDE GEHALTES
UFC/kg

0.8

DE-p (MJ/kg)

11.33

VRE paard

9

Ewpa

0.8

Ruw eiwit (%)

12.1

Ruw vet (%)

5.4

Ruwe celstof (%)

9.9

Ruwe as (%)

8.8

Suiker (%)

6

Zetmeel (%)

26.6

Lysine (gr/kg)

4.1

Methionine (gr/kg)

1.5

Vitamines (/kg)
Gevlokte granen
Gevlokte granen zijn zeer verteerbaar als
gevolg van het stomen en vlokken.

Vitamine A (IU/kg)

12500

Vitamine C (mg/kg)

140

Vitamine D3 (IU/kg)

1500

Vitamine E (mg/kg)

445

Vitamine B1, B2, B6, B12, K3

Linamix®
Extrudaat op basis van lijnzaad (omega-3),
cichorei dat inuline (prebioticum) bevat, trage
suikers (EquiSweet) en granen.

Antioxidant
De inname van vitamine E en selenium
ondersteunt de spierregeneratie na een
inspanning.

Biotine (μg/kg)

510

Omega-3 (gr/kg)

7.2

Mineralen en spoorelementen (/kg)
Calcium (%)

0.95

Fosfor (%)

0.61

Natrium (%)

0.65

Magnesium (%)

0.36

Mangaan (mg/kg)

100

Koper (mg/kg)

Vitamine C
Vitamine C beschermt tegen celveroudering.
Het is onmisbaar voor de immunitaire
weerstand en versterkt de opname van
plantaardig ijzer.

28

Ijzer (mg/kg)

100

Zink (mg/kg)

100

Kobalt (mg/kg)

0.2

Selenium (mg/kg)

0.2

Jodium (mg/kg)

0.2

GEBRUIKAANWIJZING
Lauw toe te dienen à rato van 300 à 500 g per 100 kg
lichaamsgewicht en per maaltijd. Het voeder steeds koel, droog en
donker bewaren.
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