
 

Absolut Energi UG    Tel. +45 3698 7222 
Wittenberger Weg 21   www.absolut-horse.dk 
24941 Flensburg / Tyskland  info@absolut-horse.dk 

Happy Mash Light 
Mash uden korn, hvedeklid og sukker 
 
Absolut-Horse Happy Mash er et tilskudsfoder af højeste kvalitet, produceret af  
gode og sunde råvarer. 
Happy Mash Light er meget appetitlig og velsmagende, der med sit lave indhold af af  
sukker og stivelse kan anvendes til alle typer heste og ponyer. Ideel til heste med  
tendens til mavesår og stofskifteforstyrrelser. Happy Mash regulerer tarmfunktionen  
og kan gives efter anstrengende aktivitet, kolik, forstoppelse, operation, som et lækkert  
mellemmåltid, for at sikre hesten ekstra væske eller til at skjule medicin og andet tilskud,  
da den våde konsistens umuliggør frasortering. Understøtter ligeledes fordøjelsen i de  
kolde måneder. 
 
Anvendes til kræsne heste, heste med sart fordøjelse, heste med tand, kæbe eller tygge problemer, heste 
under pelsskifte, heste i boksro, heste efter operation og kolik og til ældre heste 

 Hurtig at tilberede, kort iblødsætning  

 Uden korn- og hvedeklid 

 Tilsat tangmel (tørrede havalger), som har et højt indhold af calcium og magnesium, som reducerer 
syreindholdet i mavesækken 

 Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af slim, som dækker maveslimhinden og tarmslimhinden med 
en beskyttende film. 

 Ølgær leverer vigtige enzymer og naturlige B-vitaminer til fremme af en intakt tarmflora 

 Meget velsmagende, selv til kræsne heste 

 Støtter tarmfloraen og sikrer god fordøjelse 

 Til sportsheste der ikke drikker/spiser til stævner 

 Til heste efter hårdt arbejde 
 
Anbefalet fodring  
100 g Happy Mash Light  pr. 100 kg kropsvægt.  
Opblødes i lunkent vand. Forhold ca. 1:4. Trækketid ca. 10 minutter 
Om sommeren kan der bruges koldt vand, men så skal mashen trække i ca. 30 minutter. 
 
Råvarer:  
Ekstruderet hørfrø · Ærteflager · Gulerødder · Tørrede havalger · Mælkebøtter · Æblekvas · Birkeblade · Ølgær · 
Rapsolie · Solsikkestrå·  Lucernegrønmel ·  
 
Indholdsgaranti:  
Råprotein 17 % · Råfibre 17,90 % · Råfedt 7,35 % · Råaske 13,01 % · Stivelse 5,40 % · Sukker 7,27 % · Calcium 
1,74 % · Fosfor 0,66 % · Magnesium 0,39 % · Natrium 0,55 % · 
 
Tilsætningsstoffer:  
Vitamin A 8.750 I.E. · Vitamin D 875 I.E. · Vitamin E 125 mg  · Vitamin K3 1,88 mg  · Vitamin B1 9,44 mg  · 
Vitamin B2 6,04  · Vitamin B6 3,30 mg  · Vitamin B12 13 µg · Svovl 0,15 % ·Biotin 157,90 µg  · Jern 66,25 mg  · 
Kobber 16,23 mg  · Mangan 43,52 mg  ·Zink 78,34 mg  · Selen 0,72 mg  ·Jod 0,38 mg  · Kalium 0,39% · 
 
Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato (uåbnet)      Vægt: 15 kg 
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.  


