Marstall Amino-Muskel PLUS –
het aminozuren-concentraat

PRODUCTINFO

Het professionele
concentraat
voor snelle
spieropbouw.
Meerdere
essentiële
aminozuren in
pure vorm
toegevoegd.
Aminozuren tot
100%
beschikbaar!

Concentraat met 100% beschikbare, essentiële aminozuren.
Voor snelle spieropbouw, verkorte hersteltijd en glycogeensparende
energiebron voor de spieren.
■ Ideale aminozurensamenstelling voor opbouw en behoud van
spiermassa. Vult de in het voereiwit ontbrekende aminozuren aan.
■ Direct voor of binnen 1-1,5 uur na inspanning (training/wedstrijd)
voeren!
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Marstall Amino-Muskel PLUS Productinformatie
Samenstelling per kg
Aanvullend voedermiddel voor paarden.
Samenstelling Marstall Amino-Muskel PLUS:
Ingrediënten: tarwevoermeel, tarwezemelen, magere
melkpoeder, maïsvoermeel, raapolie, bietenpulp, fenegriek

Analytische bestanddelen en gehalte, energie p.kg:
ruw eiwit
37,60 %
pcv* ruw eiwit
345,00 g
ruw vet
6,30 %
ruwe celstof
2,80 %
ruwe as
4,60 %
energie (DE)
14,00 MJ
energie (ME)
11,00 MJ
calcium
0,20 %
fosfor
0,35 %
natrium
0,10 %
pcv* lysine
7,50 %
pcv* threonine
15,10 %
pcv* SAS (methionine+cysteïne) 8,20%
pcv* tryptofaan
0,45%

Voederrichtlijn
Amino-Muskel PLUS voor spierherstel en spieropbouw:
sportpaarden:
direct voor of binnen 1-1,5 uur na inspanning:
klein paard/ pony
ca. 80 g per dag
volbloed
ca. 100 g per dag
warmbloed
ca. 120 g per dag
paarden op een energiebeperktdieet:
1x per dag (bv. in combinatie met Marstall Faser-Light)
klein paard / pony
ca. 50 g per dag
volbloed
ca. 70 g per dag
warmbloed
ca. 90 g per dag
paarden op een rantsoen bestaande uit overwegend ruwvoer, t.b.v. spieropbouw:
klein paard / pony
ca. 60 g per dag
volbloed
ca. 80 g per dag
warmbloed
ca. 100 g per dag
1 afgestreken maatlepel = ca. 90 gram

Voedingsadvies:
Bij sportpaarden direct vóór of binnen 1-1,5 uur ná
inspanning verstrekken.

*pcv = precaecaal verteerbaar (verteerbaar in dunne darm = voor
paarden beschikbaar)
Verpakkingsgrootte:
emmer

9 kg

emmer

3,5 kg
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