
Vitalize Sports Plus
Rehu kilpahevosille

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Vitalize Sport Plus on runsaasti energiaa sisältävä erikoismysli, joka on suunniteltu
erityisesti harjoittelevien ja kilpailevien urheiluhevosten lisääntyneen energian ja
ravintoaineiden tarpeen täyttämiseksi. Runsas määrä olennaisia aminohappoja,
lysiiniä ja metioniinia, tarjoaa optimaalisen tuen lihasvoimalle, auttaa lihasmassan
rakennuksessa sekä uudistaa lihaksia. Tuotteen sisältämät hydrotermisesti käsitelty
vilja ja maarianohdakeöljy tarjoavat ruoansulatusjärjestelmälle helposti sulavaa,
nopeasti saatavaa energiaa. Huolella räätälöity yhdistelmä vitamiineja ja kivennäis-
ja hivenaineita takaa ihanteellisen tuen aineenvaihdunnalle sekä erinomaista
elinvoimaisuutta kovassa rasituksessa.
Aspergillus oryzae -sienen käymistuotteella AO-Fermilla on osoitettu yli 111
Amerikassa julkaistussa tutkimuksessa (BioZyme®-tutkimuskeskus) olevan
prebioottinen vaikutus, ja se edistää raakakuidun ja tärkkelyksen sulavuutta. Rehun
ravintoaineet sulavat näin paremmin, jotta keho voi käyttää ne hyödyksi.
Prebioottina AO-Ferm on hevosen ruoansulatuskanavassa elävien mikro-organismien
ravintoa. Suoliston hyvien mikrobien kasvua ja lisääntymistä voidaan näin edistää,
millä varmistetaan kaikkien ravintoaineiden optimaalinen hyödyntäminen
ruoansulatuksessa. Vitalize Sport Plus on täydellinen mysli vaativalla tasolla
suoriutuvalle urheiluhevosellesi

Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Raskaalla tasolla työskenteleville urheiluhevosille – energiaa ja ravintoaineita
nopeasti
• Sisältää prebioottista AO-Fermia, joka tukee ravintoaineiden optimaalista
imeytymistä ja tehostaa ruoansulatusta
• Sisältää olennaisia aminohappoja, lysiiniä ja metioniinia lihasvoiman tueksi
• Sulaa erittäin hyvin AO-Fermin ja hydrotermisesti käsiteltyjen hiutaleiden ansiosta
• Runsaasti omega-3-rasvahappoja

Ruokintasuositus: keskiraskaasta raskaaseen työhön: noin 250–500 g per 100 kg:n
hevospaino päivässä. Mikäli syötetään suositusta vähemmän, kivennäisainelisää
suositellaan.

Raaka-aineet: 32,9 % ohrahiutale, 27,0 % maissihiutale, 8,9 % vehnälese, 4,2 %
höyrytetty soijajauho, 4,1 % sokerijuurikasmelassi, 4,0 % laajennettu maissi, 4,0 %
ohdakeöljy, 3,0 % kauranlese, 2,7 % melassi, 2,0 % Pellavansiemenuute, 2,0 %
Auringonkukkauute, 1,7 % kalsiumkarbonaatti, 1,5 % sinimailasjauho, 0,6 %
dikalsiumfosfaatti, 0,4 % maissi, 0,3 % natriumkloridi, 0,2 % ohra, 0,1 % Product
from Aspergillus oryzae, high in protein, 0,1 % magnesiumoksidi

raakavalkuaista (vRp): 93,7 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 75,9 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 12,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,8 MJ ME/kg

Ravintoaineet: 11,80 % Raakavalkuainen, 6,50 % Raakarasva, 5,70 % Raakakuitu,
6,00 % Tuhka, 1,00 % Kalsium, 0,50 % Fosfori, 0,15 % Natrium, 0,20 % Magnesium,
38,50 % tärkkelys, 4,40 % sokeri

Lisäaineet per kg: 12.000 I.E. A-vitamiini (3a672a) NA, 1.200,00 I.E. D3-vitamiini
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(3a671) NA, 350,00 mg E Vitamiini (3a700) NA, 48,00 mg C-vitamiini (3a312) NA, 2,00
mg B1-vitamiini (3a821) NA, 3,00 mg B2-vitamiini (3a825i) NA, 2,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA, 24,00 mg Niasiini (3a314) NA, 16,00 mg Kalsium-
D-Pantotenaatti (3a841) NA, 480,00 mcg Biotiini (3a880) NA, 2,40 mg Foolihappo
(3a316) NA, 80,00 mg Koliinikloridi (3a890) NA, 25,00 mg Rauta (3b103) (Rauta (II)
sulffaatti , monohydraatti) NA, 40,00 mg Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA,
65,00 mg Sinkkioksidi (3b603) NA, 10,00 mg Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti.
pentahydraatti) NA, 0,20 mg Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA, 0,50 mg Vedetön
kalsiumjodaatti (3b202) NA, 250,00 mg Piimaa (E 551c) TA, 335,00 mg Propionic acid
(1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 531,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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