
Vitalize Relax Plus
Perusrehu harrastehevosille

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Vitalize Relax Plus sisältää hydrotermisesti käsiteltyjä hiutaleita, minkä ansiosta se
sulaa helposti. Kauraton ja maukas koostumus sopii niin hevosten ja ponien
täysravinnoksi kuin myös viljavaksi ravintolisäksi. Tätä kannattaa syöttää erityisesti
harrastehevosille kuumumisen ehkäisemiseksi. Tuote tarjoaa korkealaatuista,
tasapainoista ravintoa. Toivottu lopputulos on rauhallinen, tasainen mutta kuitenkin
innokas hevonen. Mysli sisältää kaikki tärkeät ravintoaineet, jotka hevonen tarvitsee
terveelliseen elämään ja tehokkaaseen kevyeen työskentelyyn.
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 ravintoaineiden optimaalinen hyödyntäminen ruoansulatuksessa.
Tuotteen sisältämä AO-Ferm auttaa ruoansulatusjärjestelmää erityisellä,
kohdennetulla tavalla ja tukee sen toimintaa ihanteellisesti. Syöttämällä päivittäin
Vitalize Relax Plussaa voidaan tukea ja parantaa ruoansulatusta ja aineenvaihduntaa
kestävällä tavalla. Magnesiumlisä varmistaa hevosen henkisen tasapainon ja tukee
lihasten pehmeyttä ja joustavuutta.

Hyödyt pähkinänkuoressa:
• Kauraton, sisältää vähemmän proteiinia ja energiaa – sopii erityisesti
harrastehevosille
• Sisältää prebioottista AO-Fermia, joka tukee ravintoaineiden optimaalista
imeytymistä ja tehostaa ruoansulatusta
• Hydrotermisesti käsitellyn viljan ja AO-Ferm-lisänsä ansiosta erittäin hyvä sulavuus
• Magnesiumlisä parantaa hermoston kestävyyttä ja lihasten joustavuutta
• Kattava valikoima vitamiineja ja kivennäisaineita – runsaasti sinkkiä, kuparia ja
seleeniä

Ruokintasuositus: kevyeen työhön: noin 200 g per 100 kg:n hevospaino päivässä.
Mikäli syötetään suositusta vähemmän, kivennäisainelisää suositellaan.

Raaka-aineet: 28,3 % ohrahiutale, 23,2 % maissihiutale, 10,8 % kauranlese, 8,9 %
vehnälese, 6,9 % sinimailasjauho, 6,3 % melassi, 4,6 % sokerijuurikasmelassi, 3,1 %
maissi, 3,0 % kalsiumkarbonaatti, 1,7 % natriumkloridi, 1,3 % ohra, 0,7 %
dikalsiumfosfaatti, 0,2 % magnesiumoksidi, 0,1 % Product from Aspergillus oryzae,
high in protein

raakavalkuaista (vRp): 71,3 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 57,9 g/kg
Energia-arvo (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 9,8 MJ ME/kg

Ravintoaineet: 9,00 % Raakavalkuainen, 3,00 % Raakarasva, 8,60 % Raakakuitu,
10,00 % Tuhka, 1,70 % Kalsium, 0,50 % Fosfori, 0,65 % Natrium, 0,25 % Magnesium,
35,00 % tärkkelys, 4,80 % sokeri

Lisäaineet per kg: 18.000 I.E. A-vitamiini (3a672a) NA, 1.200 I.E. D3-vitamiini
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(3a671) NA, 150,00 mg E Vitamiini (3a700) NA, 12,00 mg C-vitamiini (3a312) NA, 2,50
mg B1-vitamiini (3a821) NA, 3,00 mg B2-vitamiini (3a825i) NA, 2,00 mg B6-vitamiini
pyridoksiinihydrokloridina (3a831) NA, 25,00 mg Niasiini (3a314) NA, 16,00 mg Kalsium-
D-Pantotenaatti (3a841) NA, 120,00 mcg Biotiini (3a880) NA, 2,50 mg Foolihappo
(3a316) NA, 330,00 mg Koliinikloridi (3a890) NA, 80,00 mg Rauta (3b103) (Rauta (II)
sulffaatti , monohydraatti) NA, 110,00 mg Mangaani (3b502) (mangaani(II)oksidi) NA,
220,00 mg Sinkkioksidi (3b603) NA, 30,00 mg Kupari (3b405) (kupari(II)sulfaatti.
pentahydraatti) NA, 0,70 mg Seleeni (3b801) (natriumseleeni) NA, 1,10 mg Vedetön
kalsiumjodaatti (3b202) NA, 500,00 mg Piimaa (E 551c) TA, 335,00 mg Propionic acid
(1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 744,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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