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Happy Mash 
Komplet tilskudsfoder tilberedt med koldt eller varmt vand 
 
Absolut-Horse Happy Mash er et tilskudsfoder af højeste kvalitet.   
Happy Mash er meget appetitlig og velsmagende.  
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. Fordøjeligheden skyldes bl.a. koriander og ølgær. 
 
Anvendes til kræsne heste, heste med tand, kæbe eller tygge problemer  
og til ældre heste 
 

 Hurtig at tilberede, kort iblødsætning  

 Naturlige råvarer 

 Højt indhold af rent hørfrø og ekstra C-vitamin 

 Meget velsmagende, selv til kræsne heste 

 Støtter tarmfloraen og sikrer god fordøjelse 

 Til sportsheste der ikke drikker/spiser til stævner 

 Til heste under pelsskifte 

 Til heste efter hårdt arbejde 

 Til heste med tandproblemer 

 Til heste efter operation og kolik 
 
Anbefalet fodring  
70-200 g Happy Mash pr. 100 kg kropsvægt.  
Blandes med 1,5-2 gange så meget vand, hviler i ca. 15 minutter. Udfodres håndlunkent.  
Om sommeren kan der bruges koldt vand, men så skal mashen trække i ca. 30 minutter. 
 
Råvarer:  
Havreskalklid · Hvedeklid · Havre · Majsflager · Hørfrø · Æblekvas · Sukkerroefibremelasse · 
Solsikkekerner · Ølgær · Hvedkim · Koriander · Hørfrøolie · Melasse · Lucernegrønmel · Byg · 
Calciumcarbonat · Magnesium-oxid 
 
Indholdsgaranti:  
Råprotein 12% · Råfibre 10% · Råfedt 5,30% · Råaske 6% · Stivelse 24% · Sukker 6% ·  
Calcium 0,40% · Fosfor 0,56% · Magnesium 0,30% · Natrium 0,50% ·  
 
Tilsætningsstoffer:  
Vitamin A 11.250 I.E. · Vitamin D 1.125 I.E. · Vitamin C 150,00 mg · Vitamin E 45 mg ·  
Vitamin K3 3,00 mg · Vitamin B1 8,00 mg · Vitamin B2 4,50 mg · Vitamin B6 5,00 mg ·  
Vitamin B12 20,00 mcg · Pantethonsyre 10,00 mg · Niacin 20,00 mg · Jod 0,50 mg · Folinsyre 2,5 mg ·  
Biotin 200 mcg · Kobber 30,00 mg · Jern 600,00 mg · Mangan 100 mg · Zink 120,00 mg ·  
Selen 0,4 mg · Kobolt 0,5 mg 
 
Holdbarhed: 4 måneder fra produktionsdato (uåbnet)      Vægt: 15 kg 
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.  
Kan også bestilles i 1000 kg Big Bags. 


