
RACING BALANCER   
Racing Balancer on maittava myslimuotoinen, korkeaenerginen täydennysrehu, joka on kehitetty erityisesti täydentämään ja 
tasapainottamaan kilpa- ja ravihevosen kaurapohjaista ruokintaa harjoituskaudella. Se sisältää runsaasti hyvin kypsytettyä, 
helpommin sulavaa tärkkelystä, joka antaa suorituksessa tarvittavaa lisäenergiaa. Racing Balancer tarjoaa myös runsaasti 
vatsaystävällisiä öljyjä ja korkealaatuista proteiinia, jonka monipuolinen aminohappokoostumus, mm. runsas lysiini, tukee 
lihasten kasvua, suorituskykyä ja palautumista. Rehu sisältää kaikkia hevosen tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita 
kovemmankin harjoituksen tarpeisiin helposti imeytyvässä muodossa ja hyvin korkeina pitoisuuksina. Rehun sisältämät 
elektrolyytit edistävät hikoilusta palautumista ja sen sisältämä Actisaf-hiiva auttaa ruoansulatusta ja ehkäisee suoliston 
ongelmia esimerkiksi harjoittelussa, kuljetusten aikana ja kilpailutilanteessa. Lisätty rauta ja korkea B-vitamiinin pitoisuus 
lisäävät hevosen ruokahalua. Antioksidantit, kuten E- ja C-vitamiini sekä seleeni tukevat hevosen immuunipuolustusta ja 
huolehtivat esim. hengitysteiden toiminnasta. Rehun biotiini, sinkki ja metioniini edistävät kavioiden terveyttä. Sisältää myös 
luuston kuntoa ylläpitäviä kivennäisiä, mm. paljon kalsiumia. 

Ravintoainekoostumus
Proteiini 18,0 % Tärkkelys 20,0 %
Raakarasva   7,0 % Sokeri   7,0 %
Kuitu   6,5 % Energia        12,5 MJ/kg
Tuhka            10,75 %

Lisäaineet
Kalsium                  2,2 %
Fosfori               0,6 %
Natrium               0,5 %
Kupari                         90 mg/kg
Seleeni             0,75 mg/kg 
Lysiini           9,5 g/kg
Metioniini           3,0 g/kg
Magnesium                         0,4 %
Kloridi                         0,9 %
Sinkki       305 mg/kg
Mangaani         190 mg/kg
Rauta              190 mg/kg
A- vitamiini  35 500 IU/kg
D3- vitamiini      4 300 IU/kg
E- vitamiini     1 200 mg/kg
Biotiini B7       4,4 mg/kg
C -vitamiini      104 mg/kg

Säkkikoko 20 kg
Säilyvyys    6 kk

Tuotekoodi EAN-Koodi
40100 5029 16401 

Ruokintaohje
400 – 600 g / 100 kg hevosen painoa päivässä (500 kg hevonen = 2,0 – 3,0 kg rehua päivässä)
Lisäksi 0,8 – 1,0 kg kauraa / 100 kg hevosen painoa (500 kg hevonen = 4 – 5 kg kauraa päivässä)

Koostumus
Vehnälese, ohra, auringonkukka, soija, vehnä, melassi, alfalfa, maissi, herne, pellavansiemen, rypsiöljy, juurikasleike, suola, 
kauralese, glukoosisiirappi, hiiva, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, 
kalsiumkarbonaatti, mono- ja dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, kaliumkloridi
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