
Green Power getreidefrei
Kilpailurehut

Erityisesti suunniteltu treenaaville ja kilpaileville hevosille jotka tarvitsevat viljatonta 
rehua. Optimoitu proteiini- ja energiasuhde sekä korkea vitamiinipitoisuus takaavat 
hyvän suorituskyvyn ja lihaksiston kasvun. Karkean rakenteensa ansiosta rehun 
pureskelu stimuloi optimaalista syljen eritystä. Ohdakeöljy riisin kanssa edesauttavat
aineenvaihduntaa ja ovat hyvä energian lähde.

Green Powerissa on erityisen paljon fysiologisesti arvokkaita monityydyttymättömiä 
omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Rehu on valmistettu kattamaan hevosen 
päivittäisen vitamiini-, hivenaine- ja kivennäistarpeet, kun ruokinta on yli 1 kg 
vuorokaudessa.

Hyödyt pähkinänkuoressa:

- vähemmän tärkkelystä ja sokeria
- suurempi energiapitoisuus
- stimuloi optimaalista syljen eritystä ja parantaa ruuansulatusta
- tukee lihasten kasvua
- runsaasti monityydyttämättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja

Ruokintasuositus: Keskiraskaassa rasituksessa oleville hevosille 200 g / 100 kg
hevospainoa kohti
Kovassa rasituksissa oleville hevosille 300 - 400 g / 100 kg hevospainoa kohti

Raaka-aineet: 29,6 % sinimailasjauho, 16,8 % Riisinkuorijauhe, 14,4 %
Auringonkukkauute, 14,4 % Pellavansiemenuute, 8,3 % sinimailanen kuivattu, 6,0 %
ohdakeöljy, 6,0 % auringonkukansiemen, 1,9 % sokeriruokomelassi, 1,9 %
johanneksenleipäpuu

124 g/kg raakavalkuaista
12,5 MJ/kg Energia-arvo

Ravintoaineet: 16,00 % Raakavalkuainen, 12,30 % Raakarasva, 16,60 %
Raakakuitu, 7,50 % Tuhka, 0,90 % Kalsium, 0,65 % Fosfori, 0,05 % Natrium, 4,00 %
tärkkelys, 3,60 % sokeri, 0,35 % Magnesium

Lisäaineet per kg: 25.000,00 I.E. A-vitamiini (3a672a), 2.500,00 I.E. D3-vitamiini
(3a671), 250,00 mg E Vitamiini (3a700), 60,00 mg C-vitamiini (3a312), 13,00 mg
B1-vitamiini (3a821), 13,00 mg B2-vitamiini roboflaviinina, 13,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831), 63,00 mcg B12-vitamiini syanokobalamiini, 60,00
mg Niasiini (3a314), 30,00 mg Kalsium-D-Pantotenaatti (3a841), 625,00 mcg Biotiini
(3a880), 2,5 mg Foolihappo (3a316), 110,00 mg Mangaani (3b502)
(mangaani(II)oksidi), 310,00 mg Sinkkioksidi (3b603), 40,00 mg Kupari (E 4)
(kupari(II)sulfaatti. pentahydraatti), 1,00 mg Seleeni (E 8) (natriumseleeni), 3,70 mg
Vedetön kalsiumjodaatti (3b202), 0,30 mg Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II)
karbonaatti (3b304)
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