TALLIPRO
TUTKITTUA TIETOA –
HEVOSESI HYVINVOINTIIN!

RUOKINTAOHJE
TalliPro Active: 450–600 g/päivä
TalliPro MultiEffect: 100–300 g/päivä
Kaura: rasituksen ja lihavuuskunnon mukaan
Lisäksi runsaasti hyvälaatuista heinää tai säilöheinää, tarjolle suolakivi ja vapaasti raikasta
vettä. Runsaan hikoilun yhteydessä elektrolyyttiä.

Suuremmissa erissä, kysy tarjousta edustajaltasi:
www.tallipro.fi/edustajat
Vilomix Finland Oy | p. 010 402 7700 | www.tallipro.fi

MAHAHAAVA

TalliPro Active ja MultiEffect ovat tehokkaita
hevosen mahanesteen puskuroijia

– HEVOSEN YLEINEN ONGELMA

Eriasteiset mahahaavat ovat yksi yleisimmistä urheiluhevosten ongelmista. Taustalla on sekä ruokinnallisia
että stressiperäisiä tekijöitä: hevonen erittää mahahappoja jatkuvasti, jolloin mahan pH pääsee ruokintavälien aikana laskemaan turhan matalaksi.
TalliPro Active ja MultiEffect on kehitetty ennalta ehkäisemään ongelmia ja tukemaan mahan toimintaa.
Näissä tuotteissa on tehokkaasti mahan pH:ta puskuroivia raaka-aineita.

TUTKIMUS:
In vitro efficacy of a commercial antacid on
equine gastric ecosystem. Lab To Field,
Ranska, 2017.

Tutkimus: Lab To Field, Ranska 2017

Maitohapon muodostuminen mahassa
olevien mikrobien toiminnan seurauksena

• Tutkimuksessa käytettiin mahalle haasteita
antavaa tärkkelyspitoista ruokintaa. Hevoset
saivat kauraa 6 litraa päivässä.
• Hevosilta otettiin mahanestettä 1 h aamuruokinnan jälkeen

Lithothamium
calcareum reagoi
nopeasti mahalaukun
suolahapon kanssa
vähentäen
happamuutta!

• Tutkimuksessa analysoitiin TalliPro Activen ja
MultiEffectin vaikutus hevosen mahanesteen
puskurointikykyyn ja mahassa muodostuviin
aineenvaihduntatuotteisiin
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