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 Irish Mash krmivo s tradicí 

 

Tato lehce připravitelná a nanejvýš chutná směs 

povzbuzuje trávení a látkovou výměnu a neměla by chybět  

ve dnech odpočinku a stání, při výměně srsti nebo po 

nemocech. 

Rychlá příprava bez vaření, možná i se studenou vodou 

Podporuje trávení, obsahuje byliny 

N ízký obsah škrobů  

Vysoká stravitelnost  

Složení: Pšeničné otruby, ječné vločky, směs olejů ze semínek (lněné semeno, slunečnicové semeno) 9,2%, celozrnné 

ovesné vločky 9,0%, kukuřičné vločky, melasa z cukrové řepy, jablečné výlisky, řízky z cukrové řepy, travní řezanka 

sušená teplým vzduchem, slupky vinné révy, jablečný sirup, pivovarské kvasnice 1,4%, sůl, pšeničné klíčky, sladová 

kvasnicová mladina 1,0%, směs olejů (lněný, slunečnicový a z kukuřičných klíčků) lisovaných za studena 1,0%, extrakt 

z jader vinné révy, kukuřičné klíčky, koriandr 0,5%, vápník z mořských řas.  

Doporučené dávkování  : Na každých 100 kg tělesné hmotnosti koně rozmíchat cca 70 - 200 g lrish Mash ve stejném 

množství teplé až horké vody, nechat odstát cca 15 minut a podávat koni teplé. V letních měsících může být lrish 

Mash připravován také se studenou vodou, přičemž čas potřebný pro nabobtnání se zvyšuje na 30 minut. Zpravidla se 

krmí 1 - 3 krát týdně, v případě potřeby je možno nabízet ve zredukovaném množství i denně.  

Dietní krmný doplněk pro koně, vhodný při chronických poruchách tlustého nebo tenkého střeva a v 

rekonvalescenci nebo při podváze.  Doporučené období krmení: 6 týdnů. Před krmením nebo před  

prodloužením krmného období doporučujeme obrátit se pro radu na veterináře. Vhodné také pro stará 

zvířata. 

Obsažené látky:  Výživně fyziologické 

přídavné látky na 1 kg: 

 Stopové prvky na 1kg:  

Surový protein 11,5% Vitamín A 7.2001 

E 

Železo 220m 
g 

Surová vláknina 8,5% Vitamín D3 800IE Zinek 90mg 

Surový tuk 5,0% Vitamín E 50mg Mangan 70mg 

Surové popeloviny 7,2% Vitamín B1  Měď 15mg 

Stravitelný surový 

protein 

92g/kg Vitamín B2  Jód 0,8mg 

Stravitelná energie 10,5MJ/kg Vitamín B6  Kobalt  

  Vitamín B12  Selen 0,4mg 

Vápník 0,4% Biotin    
Fosfor 0,5% Kyselina nikotinová    
Hořčík 0,3% Kyselina listová    
sodík 0,5% Kyselina pantotenová    

  Chlorid cholinu     

 


