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Glyx Mash 

Glyx - Mash - mash pro speciální případy 

 

Díky produktu Glyx - Mash si nyní mohou i alergičtí koně 

dopřát požitek z krmení mashem. Stejně jako dříve, slouží 

mash jako doprovodné krmivo pro případy koliky a v 

rekonvalescenci po zažívacích potížích. 

- bez obsahu lepku a melasy - 

nízký glykemický index  

- prebiotické a očišťující  

- mnohostranně použitelné, možno podávat i každodenně  

Složení: 

Vojtěšková vlákna, pre - alpin luční vláknina , řepná vlákna, Zněné semeno krakované 5,5%, kukuřičné klíčky, rýžové 

klíčky 4,6%, slupky z vinných hroznů, izomaltóza prebiotická, byliny (fenykl, koriandr, ostropestřec mariánský) 4,0%, 

ječmenná tráva, pivovarské kvasnice, extrakt jader hroznového vína, kalciumkarbonát (mari timní a minerální), 

jablečný ocet. 

Krmné doporučení: 

Cca 70 - 250 g produktu Glyx - Mash na každých 100 kg tělesné hmotnosti koně a den, promíchat s cca 1,5 násobným 

obsahem horké vody, nechat stát asi 15 minut a pak podávat koni teplé. V letních měsících může být Glyx - Mash 

připravován také se studenou vodou, doba pro nasáknutí se pak prodlužuje asi na 30 minut. Zpravidla se podává 1 - 3 

krát týdně, v případě potřeby je možné Glyx - Mash podávat i denně.  

1 litr = cca 430 g Glyx – Mash 

Obsažené látky:  Výživně přídavné 

látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 10,9 % Vitamín A 7.000 IE Železo 200 mg 

Surová vláknina 17,0 % Vitamín D3 700 IE Zinek 100 mg 

Surový tuk 6,0 % Vitamín E 55 mg Mangan 75 mg 

Surové popeloviny 9,2 %   Měď 16 mg 

Stravitelný surový 

protein 

80 g/kg Vitamín B1 10 mg Jód 0,7 mg 

Stravitelná energie 9,0 MJ/kg Vitamín B2 8 mg Kobalt  
  Vitamín B6 8 mg Selen 0,7 mg 

Vápník 1,2 % Vitamín B12 18 mcg   
Fosfor 0,5 %     
Hořčík 0,5 % Biotin 200 mcg   
Sodík 0,4 % Kyselina nikotinová 80 mg   

  Kyselina listová 2 mg   
Lysin 0,70 % Kyselina pantotenová 20 mg Škroby 4,1 % 

Methionin 1,20 % Chlorid cholinu 800 mg Cukr 5,0 %  

 

  


