
14 % RACEPOWER CUBES   
14 % Racepower Cubes on pellettimuotoinen kilpahevosten täysrehu, jossa on alhainen tärkkelyspitoisuus mutta runsaammin 
proteiinia (14 %), jolloin se luovuttaa energiaansa tasaisemmin. Tämän ansiosta rehu soveltuu hyvin erityisesti harjoituskauden 
perusrehuksi. Sopii myös helposti kuumeneville hevosille. Rehun runsas korkealaatuinen valkuainen ja sen monipuolinen 
aminohappokoostumus, mm. runsas lysiini, tukee hevosen lihasten kasvua, suorituskykyä ja palautumista. Racepower Cubes 
sisältää vähemmän tärkkelystä ja sokeria, mutta runsaammin vatsaystävällisiä öljyjä ja hyvin sulavaa kuitua, joka luovuttaa 
hidasta lisäenergiaa ja auttaa ruoansulatusta, nesteytystä ja painonhallintaa. Se sisältää runsaasti tarpeellisia ravinteita, mm. 
kaikkia kilpahevosen tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita kovemmankin harjoituksen tarpeisiin helposti imeytyvässä 
muodossa. Rehun sisältämät elektrolyytit edistävät hikoilusta palautumista. Sen sisältämät prebiootit ja Actisaf-hiiva edistävät 
ruoansulatuksen toimintaa, kuitujen sulamista ja ravinnon imeytymistä, ehkäisevät suoliston ongelmia ja ylläpitävät sen 
terveellistä bakteerikantaa ja vatsan PH-tasapainoa. Tämä vahvistaa oleellisesti hevosen suorituskykyä harjoittelun aikana sekä 
itse kilpailutilanteessa. Rehun korkea E- ja C-vitamiinipitoisuus sekä kasviperäiset antioksidantit tukevat hevosen immuuni-
puolustusta, suorituskykyä ja lihaksiston optimaalista toimintaa suorituksen aikana ja toipumista sen jälkeen. 

Ravintoainekoostumus
Proteiini 14,0 % Tärkkelys 18,0 %
Raakarasva   6,5 % Sokeri              5,0 %
Kuitu 11,7 % Energia        11,8 MJ/kg
Tuhka   8,2 %

Lisäaineet
Kalsium                  1,1 %
Fosfori               0,5 %
Natrium             0,45 %
Kupari                         55 mg/kg
Seleeni             0,76 mg/kg 
Lysiini           6,5 g/kg
Metioniini           2,0 g/kg
Magnesium                         0,3 %
Kloridi                       0,65 %
Sinkki       205 mg/kg
Mangaani         230 mg/kg
Rauta              185 mg/kg
A- vitamiini  16 000 IU/kg
D3- vitamiini      1 600 IU/kg
E- vitamiini        550 mg/kg
C- vitamiini              45 mg/kg

Säkkikoko 25 kg
Säilyvyys    6 kk

Tuotekoodi EAN-Koodi
44006 5029 16401 2266

Ruokintaohje
0,8 – 1,2 kg / 100kg hevosen painoa päivässä
500 kg hevonen = 4 – 6 kg päivä

Koostumus
Kaura, riisihiutale, juurikasleike, alfalfa, vehnälese, vehnä, soija, kauralese, auringonkukka, melassi, rypsiöljy, suola, ruoka-
sooda, fruktaani, glukomannaani, hiiva, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, 
vitamiiniseos, kalsiumkarbonaatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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