
CUSHCARE SUPPLEMENT
D&H Cushcare Supplement on innovatiivinen, monipuolinen ja vähäkalorinen, pellettimuotoinen lisäravinne, joka on suunniteltu 
erityisesti vanhempien hevosten painon ja terveyden ylläpitoon sekä hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan normaalin tasapainon 
varmistamiseen. Sisältää erittäin vähän sokeria ja tärkkelystä, joten se soveltuu erinomaisesti myös ylipainoisille ja helposti painoaan 
kasvattaville, levossa oleville, vähän harjoitteleville tai kaviokuumeesta kärsiville hevosille ja poneille. Ravinteikas lisä sisältää 
kaikkia hevosen päivittäin tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita tiiviissä, tehokkaasti imeytyvässä muodossa ja sopivan runsaina, 
tasapainoisina pitoisuuksina.  Runsas hyvin sulavan kuidun pitoisuus luovuttaa hidasta energiaa ja auttaa samalla hevosen ruoan-
sulatusta. Rehun sisältämät Actisaf-hiiva ja prebiootit edistävät vatsan ja suoliston normaalia toimintaa, auttavat nesteytystä, painon-
hallintaa ja ravinnon imeytymistä sekä ehkäisevät vatsaongelmien, kuten koliikin, syntymistä ylläpitäen samalla suoliston tervettä 
bakteerikantaa ja vatsan PH-tasapainoa. Lisätyt luonnolliset antioksidantit, mm. C- ja E-vitamiini sekä seleeni vahvistavat hevosen 
vastustuskykyä ja immuunipuolustusta, antavat suojaa taudeilta ja tulehduksilta sekä auttavat lihaksiston toimintaa ja suorituksesta 
toipumista. Tutkimustietoon pohjaava resepti sisältää myös mm. lisättyä B-vitamiinia, karnitiinia ja soijalesitiiniä tehostamaan 
hevosen rasva-aineenvaihduntaa sekä biotiinia, sinkkiä, glukosamiinia ja omega 3 -rasvahappoa niveltenterveyden ja liikkuvuuden 
ylläpitoon. Sisältää lisäksi hyödyllisiä yrttejä, mm. kanelia insuliiniaineenvaihdunnan avuksi ja munkinpippuria hormonitoiminnan 
tasapainottamiseen. Pellettimuotoisena helppo annostella muun ruokinnan oheen. Viljaton. Kokeile myös Cushcare Condition 
-täysrehua!

Ravintoainekoostumus
Proteiini    6,5 % Tärkkelys alle 5,0 %
Raakarasva    2,0 % Sokeri alle 5,0 %
Kuitu  22,0 % Energia 3,5 MJ/kg
Tuhka  13,0 %

Lisäaineet
Kalsium      3,6 %
Fosfori    0,5 %
Natrium    0,1 %
Kupari                      480 mg/kg
Seleeni                       3,5 mg/kg 
Karnitiini                   3 333 mg/kg
Suola    0,1 %
Kalium  0,75 %
Rikki  0,25 %
Koliini                   1 425 mg/kg
Sinkki                   2 520 mg/kg Pakkauskoko 3 kg 
Mangaani                   1 160 mg/kg
Rauta                      490 mg/kg Säilyvyys       12 kk
Jodi                     15,0 mg/kg
Koboltti                       1,0 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
A- vitamiini                306 000 IU/kg 5029 16400 
D3- vitamiini                    32 000 IU/kg
E- vitamiini                 10 300 mg/kg
K -vitamiini                        20 mg/kg Ruokintaohje
B1 -vitamiini                      400 mg/kg 20 – 40 g per 100 kg hevosen painoa päivässä
B2 -vitamiini                      300 mg/kg Poni tai pieni hevonen (200 – 400 kg) =  40 – 80 g päivässä
B6 -vitamiini                      200 mg/kg Täysikasvuinen hevonen (400 – 600 kg) =  80 – 120 g päivässä
B12 -vitamiini                        2,0 mg/kg Tarjoa osana päivittäistä karkearehuruokintaa. Ruoki ensimmäinen
Pantoteenihappo B5              350 mg/kg viikko annostusta hitaasti lisäten, jotta hevonen tottuu ravinteeseen.  
Niasiini B3                      900 mg/kg
Foolihappo B9                      155 mg/kg
Biotiini B7                130 mg/kg
C -vitamiini                   3 000 mg/kg 

Koostumus       
Herneenvarsi, kaneli, munkinpippuri, glukosamiini, voikukka, nokkonen, sellerinsiemen, takiaisenjuuri, oliivi, oregano, granaattiomena, rosmariini, 
mustaherukka, ruusunmarja, pinaatti, porkkana, punajuuri, hiiva

Maahantuonti ja markkinointi     
Feedcon Oy Teerikukonkuja 2 00700 Helsinki
09 242 9871/ 040 596 0101 feedcon@feedcon.fi/www.feedcon.fi    


