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MCP - Tillsats till Stallströ
MockaLätt™ — tillsats till stallströ 

Tillsätt MCP MockaLätt™ till ditt stallströ. 
Bra både för hästens välbefinnande och 
miljön. Dessutom spar du pengar.
Ammoniaken från hästens urin binds 
upp i MCP™ vilket ger en behagligare 
miljö för hästen i stallet. MCP är bacte-
riocid, risken för virus och bakteriean-
grepp minskar, både för häst och män-
niska. MCP MockaLätt™ ger det bästa 
förutsättningarna för att hovarna ska 
må bra. 

Lättare att mocka 

MCP MockaLätt™ gör det enklare att 
mocka. Det spar mycket arbete.

Bra för naturen 

Kväveläckage är ett stort problem. MCP 
MockaLätt binder kvävet och minskar 
läckage från gödselstacken.

En ren naturprodukt

MCP MockaLätt™ är en ren naturpro-
dukt utan kemikalier. Innehåller varken 
giftiga ämnen eller parfym. MCP Moc-
kaLätt är helt ofarligt för din häst. Du 
kan använda MCP MockaLätt som kom-
plement till ditt nuvarande stallströ. 

Med MCP grepen lyfter du ut urin
som samlas i klumpar. Torv eller
spån singlas mellan greparna.
Det spar mycket stallströ.  

Det viktigaste är hästen

MCP används även i foder - om hästen 
äter MCP så mår den bara bättre av det. 
Om miljön i stallet blir bättre så mår häs-
ten bättre, hästen står ju i stallet hela 
tiden.

Dosera 2 skopor MCP per vecka.
Strö MCP över ditt stallströ. Första gång-
en kan du ge hur många skopor du vill. 
Det är ingen risk för överdosering. Där-
efter kan du underhålla med 2 skopor i 
veckan.
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