
                           

                                  SSlloobbbbeerr--MMaasshh met extra Linol  
 

 

  

PRODUCTBESCHRIJVING 

Slobber-Mash is een rulle vitaminerijke mengeling 

(paardenmuesli), opgebouwd uit ontsloten granen en maïs, 

gerstvlokken en tarwezemelen, aangevuld met veel vitaminen 

en mineralen. Bovendien bevat Slobber-Mash extra linolzuur, 

lijnzaadolie en zonnebloempitten. 

 

Slobber-Mash is ideaal om te gebruiken tijdens de rui in herfst 

en voorjaar.  

Daarnaast wordt het veel ingezet bij paarden die moeilijk op 

gewicht komen of te houden zijn. 

 
 makkelijk opneembaar en licht verteerbaar 

 voor extra glans en conditie 

  bevordert een natuurlijke ontlasting 

 ideaal voor (oude) paarden met kauwproblemen of 

dieren in schrale conditie 

 zowel aangeroerd met water als ook droog te 

voeren 
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VOEDINGSADVIES 

Slobber-Mash het beste nat (aangeroerd met water) voeren:  één deel Slobber-Mash op één deel (lauw) water. 

Ongeveer 15 minuten laten inweken. Zo is het gemakkelijk opneembaar en dus ook ideaal voor (oude) paarden 

met missende  kiezen. 

 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij het gebruiksdoel en de behoefte 

van het paard. Een algemene richtlijn voor de aanbevolen totale hoeveelheid krachtvoer per dag: 

 Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 

Verdeel dit dagrantsoen in minimaal 2-3 porties per dag. Verstrek naast het krachtvoer altijd voldoende goed 

ruwvoer; minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht van je paard/pony per dag. 

Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 

Voedingswaarde /kg     

VEP 925 Vit. A 18.750 IE IJzer 326mg 

Koolhydraten 53% Vit. D-3 3.000 IE Koper 24mg 

Zetmeel 38,2% Vit. E 330mg Zink 264mg 

Suikers 5,6% Biotine 167mcg Mangaan 123mg 

Ruwe celstof 7,6% Vit. K3 1,4mg Kobalt 2,0mg 

Vert.eiwit 7,9% Vit. B1 4,1mg Jodium 1,5mg 

Ruw eiwit 10,5% Vit. B2 6,9mg Selenium 426mcg 

Ruw vet 4,0% Vit. B6 3,7mg   

Ruw as  7,1% Vit. B12 27,5mcg Lysine 3,8g 

Calcium 11,9gr Pantoteenzuur 19,4mg Meth+cyst 3,9g 

Fosfor 4,2gr Niacine 38mg Threonine 3,6g 

Magnesium 2,4gr Foliumzuur 4,1mg Tryptofaan 1,2g 

Natrium 2,5gr Choline-chloride 206mg   

Kalium 9,4gr     

  Verpakking:20kg zakken 

RReessuullttaaaatt::  eeeenn  

ggllaannzzeennddee  

vveerrsscchhiijjnniinngg!!  

 


