
Derma Vital Cubes
Erikoisrehut

Puutteellinen ravinto näkyy usein iho- ja karvaongelmina. Kivennäisten, vitamiinien
ja hivenaineiden huono tasapaino voi myös aiheuttaa iho- ja karvaongelmia.
Lisäravinteet kuten sinkki, seleeni, välttämättömät aminohapot sekä B-vitamiini
voivat auttaa ihoa uusiutumaan nopeammin.

Pohjoismaiset hevosrodut kuten islanninhevonen ja suomenhevonen, sekä
friisiläinen, irlannincob reagoivat ihomuutoksilla korkeisiin hiilihydraattimääriin tai
erityisesti kaurapitoisiin tuotteisiin (kaura, kaurankuorilese tai muut kauratuotteet).

Derma Vital Cubes rehusta on tarkoiteuksella jätetty pois kaikki kauratuotteet ja se
on suunniteltu vaikuttamaan ihon suojamekanismeihin sinkkikelatatiinin, kuparin,
biotiinin ja seleenin avulla.

Rehu on optimaalinen allergisille ja yliherkille hevosille kattamaan korkealaatuiset
ravinteet ja auttaa ehkäisemään ravintopuutoksia. Erityisesti hevoset joilla on
herkistynyt tai vahingoittunut iho tarvitsevat tasapainoiset ravinteet ja suuremman
annostuksen tärkeitä mineraaleja sekä vitamiineja. Lisäksi erityinen yrttiseos on
lisätty rehuun parantamaan esim. kesäihottumasta johtuvia iho- ja karvamuutoksia.
Yrtit stimuloivat ja säätelevät ihon ja karvan aineenvaihduntaa.

Iho-oireet liittyvät usein ruuansulatuksen häiriöihin joten Derma Vital Cubesissa on
raakakuidun ja etenkin hedelmämassan määrää lisätty, jolloin ruoansulatus on
tasapainossa ja näin ehkäistään ruuansulatuksen häiriöitä. Derma Vital Cubes
vaikuttaa positiivisesti vastustuskykyyn ja edesauttaa aineenvaihduntaa.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
* Orgaanisesti sitoutunutta sinkkiä
* Kauraton
* Saattaa parantaa ruokavalio puutteita
* Vähäinen tärkkelys- ja sokeripitoisuus
* Sopii kaikille iho ongelmaisille hevosille

Ruokintasuositus: Kevyessä ja keskiraskaassa rasituksessa oleville 200 g / 100 kg
hevospainoa kohti. Pienempinä määrinä käytettäessä kivennäislisä suositeltavaa.
Hammasongelmaisille, hätäisille syöjille ja vanhoille hevosille voi pelletit tarvittaessa
liottaa.

Raaka-aineet: 28,9 % vehnälese, 20,6 % kuivattu omenankuori, 20,5 %
sinimailasjauho, 11,3 % ohra, 8,1 % maissi, 6,0 % sokeriruokomelassi, 2,3 %
kalsiumkarbonaatti, 0,9 % natriumkloridi, 0,1 % hasselpähkinä lehti, 0,1 % meirami,
0,1 % kamomilla, 0,1 % nokkosenlehti, 0,1 % papu, 0,1 % salvia, 0,1 % korianteri

76,0 g/kg raakavalkuaista
9,6 MJ/kg Energia-arvo

Ravintoaineet: 10,30 % Raakavalkuainen, 3,40 % Raakarasva, 13,50 % Raakakuitu,
9,60 % Tuhka, 1,60 % Kalsium, 0,50 % Fosfori, 0,40 % Natrium, 0,22 % Magnesium

Lisäaineet per kg: 18.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 1.250,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 155,00 mg E Vitamiini (3a700), 38,00 mg C-vitamiini (3a312), 2,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 2,50 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 1,00 mg B6-vitamiini
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pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 19,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 19,00
mg Niasiini (3a314), 13,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 375,00 mcg Biotiini
(3a880), 1,90 mg Foolihappo (3a316), 63,00 mg Koliinikloridi (3a890), 88,00 mg
Rauta (3b103) (Rauta (II) sulffaatti , monohydraatti), 140,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 35,00 mg Kupari (E 4) (kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti), 0,80
mg Seleeni (E 8) (natriumseleeni), 1,70 mg Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,40
mg Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II) karbonaatti (3b304), 390,00 mg Glysiinin sink-
kikelaattihydraatti (kiinteä) (3b607), 210,00 mg Sinkkioksidi (3b603)
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