
REGENER8 CUBES   
Regener8 Cubes on pellettimuotoinen täydennysrehu, joka on täydellinen vaihtoehto erityisesti kilpahevosille mahdollisimman 
tehokkaaseen harjoittelusta ja suorituksesta toipumiseen. Rehu tarjoaa lisäenergiaa ja erittäin runsaasti korkealaatuista proteiinia, 
jonka monipuolinen aminohappokoostumus, mm. runsas lysiini, tukee lihasten palautumista, kasvua ja suorituskyvyn maksimoimista. 
Sisältää myös runsaasti haaraketjuisia aminohappoja (BCAA), joilla on tutkitusti tehokas vaikutus lihasten glykogeenitasapainon 
palauttamisessa ja lihaskasvun lisäämisessä. Regener8 Cubes sisältää kaikkia hevosen tarvitsemia ravinteita sekä vitamiineja ja 
kivennäisaineita kovemmankin harjoituksen tarpeisiin helposti imeytyvässä muodossa ja korkeina pitoisuuksina. 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-tasa-
painoa. Tämä vahvistaa oleellisesti hevosen suorituskykyä ja palautumista harjoittelusta. Rehun erittäin korkea E- ja C-vitamiini-
pitoisuus sekä kasviperäiset antioksidantit tukevat hevosen immuunipuolustusta ja lihaksiston optimaalista toimintaa suorituksen 
aikana ja toipumista sen jälkeen. Biotiini, sinkki ja metioniini huolehtivat kavioterveydestä.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 24,0 % Tärkkelys 19,0 %
Raakarasva   3,5 % Sokeri   7,3 %
Kuitu   7,5 % Energia        12,0 MJ/kg
Tuhka   7,0 %

Lisäaineet
Kalsium                                0,8 %
Fosfori               0,3 %
Natrium             0,55 %
Kupari                         33 mg/kg
Seleeni               0,4 mg/kg 
Lysiini         13,5 g/kg
Metioniini              4 g/kg
Magnesium                       0,30 %
Suola                       1,45 %
Kalium 1,2 %
Rikki               0,3 %
Sinkki      100 mg/kg
Mangaani          95 mg/kg
Rauta             160 mg/kg
Jodi       0,9 mg/kg
Koliini   1 380 mg/kg
Koboltti     0,18 mg/kg
A- vitamiini  14 000 IU/kg
D3- vitamiini      1 500 IU/kg Säkkikoko 20 kg
E- vitamiini     1 100 mg/kg Säilyvyys    6 kk
K- vitamiini          1 mg/kg
B1 -vitamiini        20 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
B2 -vitamiini        15 mg/kg 44010 5029 16401 2228
B6 -vitamiini        14 mg/kg
B12 -vitamiini     0,12 mg/kg Ruokintaohje
Pantoteenihappo B5                               12 mg/kg 300 – 600 g / 100kg hevosen painoa päivässä
Niasiini B3        25 mg/kg 500 kg hevonen = 1,5 – 3,0 kg päivässä
Foolihappo B9                                        10 mg/kg
Biotiini B7       2,1 mg/kg
Leusiini           23 g/kg
Isoleusiini        10,8 g/kg C -vitamiini 160 mg/kg

Koostumus
Soija, kaura, juurikasleike, maissi, maissigluteeni, alfalfa, fruktoosi, suola, fruktaani, hiiva, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, 
punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, kaliumkloridi, magnesiumoksidi
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