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 MASTER FORMULA 
 MASH
 Specjalna lekkostrawna i dietetyczna formula dla:  
 » regulacji trawienia i prawidłowej pracy jelit
 » regeneracji organizmu i poprawy kondycji
 » wzmocnienia odporności
 » błyszczącej, zdrowej sierści
 » pobudzenia apetytu

 niska zawartość skrobi / naturalne źródło błonnika / 
 dodatek prebiotycznych drożdży Yarrowia lipolytica / 
 starannie wyselekcjonowane składniki / minerały 
 i substancje bioaktywne

Skład: wysłodki niemelasowane (28%), ziarno lnu, otręby pszenne, otręby ryżowe, susz z jabłka, jęczmień 
mikronizowany, sieczka z rumianku, mączka chleba świętojańskiego, kukurydza mikronizowana, makuch z 
czarnuszki, słonecznik, pszenica mikronizowana, zwapniałe algi morskie, sól himalajska, mieszanka 
witaminowo – mineralna, drożdże Yarrowia lipolytica

Zalecane dawkowanie: 2-4 razy w tygodniu ok. 0,5 – 1 kg Master Formula Mash zalać ciepłą lub gorącą wodą  
i pozostawić na ok.20-30 minut, a następnie wymieszać i podać jako lekko ciepły posiłek
Zastosowanie: poprawa dostępności i przyswajalności składników pokarmowych / wsparcie prawidłowego 
trawienia / stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju mikroflory jelitowej poprzez dodatek unikalnego 
szczepu drożdży Yarrowia lipolytica / wsparcie organizmu w okresie wymiany okrywy włosowej oraz w 
okresie zwiększonej podatności na infekcje, w czasie rekonwalescencji, po przebytych zabiegach i chorobach 
/ dla koni sportowych obciążonych wysiłkiem fizycznym i pobierających znaczne ilości paszy treściwej / dla 
koni starszych, w słabej kondycji, mających problemy z przeżuwaniem

Składniki analityczne w 1kg: 
Energia brutto                11,79 MJ
Białko ogólne                 12,69 %
Włókno surowe             12,23 %
Tłuszcz surowy                 9,04 %
Skrobia                              9,65 %
Popiół surowy                  5,71 %
Sucha masa                          91 %

Makroelementy w 1 kg:
Ca                                    6,5 g
P                                      4,8 g
Mg                                  3,3 g
Na                                  5,4 g
Mikroelementy w 1kg:
Fe                              50,3 mg

Cu                              24,4 mg
Zn                              34,4 mg
Se                                 0,2 mg
Witaminy w 1 kg:
witamina A         5481 j.m.
witamina D           500 j.m.
witamina E            113 mg
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