
E VET mucOfit prebiotic
Specialfoder

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Maveproblemer og mavesår forekommer oftere hos heste, end man skulle tro.
Tidligere var det sportsheste, der blev ramt, men i dag diagnosticeres selv
fritidsheste med mavesår. De væsentligste årsager er koncentratfoder, der er rigt på
grovfoder og grovfoderfattigt foder, forkerte foder og pleje samt stress.
E VET-mucOfit-prebiotic, der er specielt udviklet til at opnå en afbalanceret syre-base-
balance i maven, er udstyret med et højt indhold af mavevenlige ingredienser såsom
slimrige hørfrø og et særligt præbiotikum. Et høj indhold af lucerne- og timothehø,
som er rigt på struktur og vitale stoffer, fremmer pålideligt müsliens tyggeintensitet.
Dette kan øge spytdannelsen og skabe en mavevenlig virkning. Lignocellulose kan
hjælpe med at binde overskydende mavesyre. Ekstrakt af hvid fjervalmue (Macleaya
Cordata) kan have en positiv effekt på frigivelsen af prostaglandin og dermed
indirekte påvirke de inflammatoriske processer i maveslimhinden. Det indeholdte
koncentrat af jerusalemartiskok, et koncentreret præbiotikum, kan stabilisere
tarmfloraen på lang sigt. Det inulin, som er indeholdt heri, tjener som et
fremragende ernæringsgrundlag for bifidobakterier og er gavnligt for tarmfloraen.
Pektinerne i frugtpomacen har endvidere en stimulerende virkning på tarmens
peristaltik. E VET-mucOfit-præobiotikum er rig på letfordøjelige råfibre og
vegetabilske olier og udmærker sig ved et meget lavt sukker- og stivelsesindhold.
Derudover har den koldpressede marietidselolie med flerumættede fedtsyrer en
positiv effekt på muskler, hud og hår.

Et overblik over fordelene:
- afhjælpning af alle typer maveproblemer
- Kan binde overskydende mavesyre og derved beskytte maveslimhinden
- Indeholder jordskokkekoncentrat og fjervalmueekstrakt
- Understøtter tyggeintensitet og spytdannelse
- Nedsat stivelse og sukker gennem brug af timothee-hø

Fodringsanbefaling: 200 g - 300 g pr. 100 kg kropsvægt/dag. Ved lavere dosering
anbefales det at supplere med et mineralfoder.

Sammensætning: 38,6 % Lucernegrønmel, 10,5 % Engrottehalegræs, 8,0 % Tørret
alfalfa (hø), 7,9 % Frugt(æble)pomace, tørret, 7,7 % Risskalsklid, 5,0 %
Solsikkekerner, 4,9 % Lignocellulose, 2,9 % Hørfrøkager, 2,6 % Marietidselolie, 2,6 %
Hakket johannesbrød, 2,5 % Ærter (flager), 2,0 % Jerusalem-artiskok, 1,1 % Melasse
af sukkerrør, 1,0 % Bananchips, 0,9 % Gulerødder (tørret), 0,8 % Calciumcarbonat,
0,4 % Natriumchlorid, 0,1 % Artiskok, 0,1 % Ginkoblade, 0,1 % Marietidsel, 0,1 %
Mælkebøtte, 0,1 % Havtornblade

ford. Råprotein (vRp): 87,00 g/kg
fordøjelig. energi (MJ DE): 9,40 MJ DE/kg
Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 12,50 % Råprotein, 7,50 %
Råfedt, 22,00 % Råfiber, 8,00 % Råaske, 1,30 % Calcium, 0,50 % Fosfor, 0,25 %
Magnesium, 0,20 % Natrium, 3,00 % Styrke, 5,00 % Sukker

Tilsætningsstoffer pr. kg: 10.000,00 I.E. A-vitamin (3a672a) NA, 600,00 I.E.
D3-vitamin (3a671) NA, 150,00 mg E-vitamin (3a700) NA, 31,00 mg C-vitamin (3a312) 
NA, 6,00 mg Vitamin B1 (3a821) NA, 6,00 mg Vitamin B2 (3a825i) NA, 6,00 mg Vitamin
B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA, 15,00 mcg Vitamin B12 cyanocobalamin NA,
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15,00 mg Niacin (3a314) NA, 12,00 mg Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA, 199,00
mcg Biotin (3a880) NA, 2,30 mg Folinsyre (3a316) NA, 75,00 mg Cholinchlorid (3a890) 
NA, 100,00 mg Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA, 50,00 mg Mangan
(3b502) (Mangan(II)oxid) NA, 90,00 mg Zinkoxid (3b603) NA, 15,00 mg Kobber (3b405)
(kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA, 0,25 mg Selen (3b801) (natriumselenit) NA, 1,00
mg Vandfri kalciumiodat (3b202) NA

  NA = Næringsstoffer
  ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
  TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
  SA = Sensory additives
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