
ReVital Cubes
Erikoisrehut

Erikoisruokavaliota tarvitaan jos eläinlääkäri on diagnosoinut sairauden kuten:
kaviokuume, Cushingin syndrooma, polysakkaridin kertymäsairaus tai lannehalvaus.
Nämä ja vastaavat sairaudet johtuvat erityyppisistä aineenvaihdunnan ongelmista.
Sairastuneilla hevosilla on usein ongelmia kaurasta, ohrasta, maissista tai speltistä
saatavien hiilihydraattien hyödyntämisessä. Myös ruohon hiilihydraatit ovat usein
näiden aineenvaihduntasairauksien taustalla. Tämän vuoksi asiantuntijat
suosittelevat hevosille riittävän päivittäisen liikunnan lisäksi rehua, joka sisältää
mahdollisimman vähän tärkkelystä ja sokeria.

ReVital Cubes on suunniteltu aineenvaihduntasairauksista kärsiville hevosille.
Rehussa ei ole lainkaan viljaa. Tarvittava energia saadaan rasvaa sisältävästä
helposti sulavasta riisileseestä. Riisileseen tuottama energia, joka imeytyy paljon
tehokkaammin kuin vastaava hiilihydraattien sisältämä energia, lieventää
kuormittunutta aineenvaihduntaa.

Riisileseessä on alhainen mutta hyvin laadukas proteiinipitoisuus, jota rehussa on
rikastettu välttämättömillä aminohapoilla. Suuren vitamiinien ja kivennäisaineiden
määrän vuoksi tuote sopii sairastuneille hevosille, joilla on vähennetty väkirehua.
Heinä on hevosen normaali aineenvaihdunnan tasapainottaja.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Vähäinen tärkkelys ja proteiini pitoisuus
• Hyödyllinen hevosille joilla on herkkä ruuansulatusjärjestelmä sekä metabolisista
taudeista kuten kaviokuumeesta, lannehalvauksesta, Cushinin taudista tai PSSM:stä
kärsiville hevosille
• Korkealaatuista, helposti sulavaa riisilesettä
• Optimoitu määrä hivenaineita
• Ideaalit kivennäiset ja vitamiinit

Ruokintasuositus: Poneille ja pienille hevosille kevyessä ja keskiraskaassa
rasituksessa 200 g / 100 kg hevospainoa kohti hyvälaatuisen, mielellään myöhään
niitetyn heinän lisäksi. Suuremmille hevosille sekä kuntoutuksen jälkeen normaalissa
rasituksessa oleville hevosille jopa 300 g / 100 kg hevospainoa kohti.
Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa. Hammasongelmaisille,
hätäisille syöjille ja vanhoille hevosille voi pelletit tarvittaessa liottaa.

Raaka-aineet: 25,5 % kuivattu omenankuori, 25,0 % Riisinkuorijauhe, 25,0 %
sinimailasjauho, 9,5 % Pellavansiemenuute, 6,3 % Lignoselluloosa, 3,5 %
sokeriruokomelassi, 2,5 % kalsiumkarbonaatti, 1,1 % natriumkloridi, 0,1 %
maarianohdakeyrtti, 0,1 % voikukka, 0,1 % orapihlaja lehtiä, 0,1 % Artisokka, 0,1 %
Ginkolehtiä

83,5 g/kg raakavalkuaista
9,0 MJ/kg Energia-arvo

Ravintoaineet: 10,80 % Raakavalkuainen, 5,70 % Raakarasva, 18,40 % Raakakuitu,
11,00 % Tuhka, 1,80 % Kalsium, 0,60 % Fosfori, 0,50 % Natrium, 0,30 % Magnesium,
6,20 % tärkkelys, 4,10 % sokeri

Lisäaineet per kg: 35.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 2.000,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 500,00 mg E Vitamiini (3a700), 100,00 mg C-vitamiini (3a312), 20,00 mg
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B1-vitamiini (3a821), 20,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 20,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 50,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 50,00
mg Niasiini (3a314), 40,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 650,00 mcg Biotiini
(3a880), 7,50 mg Foolihappo (3a316), 250,00 mg Koliinikloridi (3a890), 350,00 mg
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti), 175,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 290,00 mg Sinkkioksidi (3b603), 50,00 mg Kupari (E 4)
(kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti), 0,90 mg Seleeni (E 8) (natriumseleeni), 3,40 mg
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,40 mg Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II)
karbonaatti (3b304)
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