
SALES PREP MIX   
Sales Prep Mix on maittava ja runsaskalorinen, myslimuotoinen täysrehu erityisesti eri-ikäisille varsoille. Se sisältää erittäin 
runsaasti laadukasta öljyä, joka ylläpitää varsan kuntoa ja ruumiinrakennetta, luovuttaa sen tarvitsemaa vatsaystävällistä, 
tasaista lisäenergiaa ja huolehtii samalla hevosen karvapeitteen kiillosta ja terveydestä. Rehu sisältää myös paljon korkea-
laatuista proteiinia, jonka monipuolinen aminohappokoostumus, mm. lisätty lysiini, tukee lihasten kasvua ja kehitystä. Sales 
Prep Mix sisältää kaikki varsan tarvitsemat ravinteet, vitamiinit ja kivennäiset korkeina pitoisuuksina ja tiiviissä, helposti 
imeytyvässä muodossa. Rehun prebiootit ja  Actisaf-hiiva edistävät monin tavoin ruoansulatusta, mm. kuitujen sulamista ja 
ravinnon imeytymistä, ehkäisevät suoliston ongelmia ja ylläpitävät sen terveellistä bakteerikantaa ja vatsan PH-tasapainoa sekä 
auttavat välttämään liikaruokinnan ongelmat. Korkea E- ja C-vitamiinipitoisuus sekä rehun kasviperäiset antioksidantit tukevat 
varsan tervettä kasvua. Rehun biotiini, metioniini ja lisätty sinkki huolehtivat hevosen kavioiden kehityksestä. Rehu soveltuukin 
erinomaisesti jalostuksessa esim. näyttely- ja myyntitarkoituksiin tarkoitettujen varsojen ruokinnan pohjaksi.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 16,0 % Tärkkelys 20,0 %
Raakarasva   7,0 % Sokeri    8,0 %
Kuitu   8,5 % Energia        12,6 MJ/kg
Tuhka   9,5 %

Lisäaineet
Kalsium               1,45 %
Fosfori            0,55 %
Natrium              0,5 %
Kupari                        55 mg/kg
Seleeni            0,55 mg/kg 
Lysiini             9 g/kg
Metioniini             3 g/kg
Magnesium                      0,30 %
Kloridi                        0,9 %
Kalium                       1,2 %
Rikki            0,19 %
Koliini                1000 mg/kg
Sinkki      200 mg/kg
Mangaani        185 mg/kg
Rauta             140 mg/kg
Jodi           1,0 mg/kg
Koboltti              0,2 mg/kg Säkkikoko 20 kg
A- vitamiini  15 000 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini      1 500 IU/kg
E- vitamiini        500 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini           45 mg/kg 5029 16401 
B1 -vitamiini         20 mg/kg
B2 -vitamiini          15 mg/kg Ruokintaohje per päivä
B6 -vitamiini            8 mg/kg Varsa 0-12 kk: 600 – 700 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini       0,3 mg/kg Varsa yli 12 kk: 800 – 1.200 g / 100 kg hevosen painoa
Pantoteenihappo B5                             12 mg/kg
Niasiini B3        25 mg/kg
Foolihappo B9                                     10 mg/kg
Biotiini B7          5 mg/kg C -vitamiini 45 mg/kg

Koostumus
Ohra, kaura, soija, vehnälese, alfalfa, rypsiöljy, melassi, vehnä, juurikasleike, auringonkukka, maissi, riisi, pellavansiemen, riisiöljy, 
herne, suola, glukomannaani, fruktaani, ruokasooda, fruktoosi, hiiva, jänönratamo, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, 
rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, minttu, sarviapila, kalsiumkarbonaatti, mono- ja dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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