
BE CALM BALANCER   
Be Calm Balancer -täysrehu on suunniteltu erityisesti hevosille, jotka tarvitsevat rauhoittavaa lisää ruokavalioonsa tasaamaan 
stressiä, levotonta käytöstä tai herkkää luonnetta. Sopii myös helposti kuumeneville hevosille. Soveltuu kaikentyyppisille 
hevosille, levossa tai harjoituksessa. Be Calm Balancer antaa jo alhaisemmalla päivittäisellä ruokintamäärällä hevosen 
tarvitsemia lisäravinteita ja rauhoittavia ainesosia. Ei sisällä siemenviljaa ja vain vähän sokeria ja tärkkelystä. Rehu sisältää 
erittäin runsaasti kaikkia hevosen tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita helposti imeytyvässä muodossa. Sen sisältämät 
prebiootit ja Actisaf-hiiva edistävät ruoansulatusta, kuitujen sulamista ja ravinnon imeytymistä, ehkäisevät suoliston ongelmia 
ja ylläpitävät sen terveellistä bakteerikantaa. Rehun koostumuksessa on runsaasti kuituja ja korkealaatuista proteiinia, jonka 
monipuolinen aminohappokoostumus, mm. runsas lysiini, tukee tehokkaasti lihasmassan ylläpitoa. Rehun lisätyt sinkki, 
metioniini ja biotiini vahvistavat kavioita ja kalsium luustoa. Korkea E- ja C-vitamiinipitoisuus sekä rehun kasviperäiset 
antioksidantit tukevat hevosen immuunipuolustusta stressiä vastaan ja ehkäisevät tulehduksia. Sisältää myös rauhoittavia ja 
stressiä lievittäviä yrttejä kuten kamomillaa, sitruunamelissaa ja rautayrttiä.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 20,0 % Tärkkelys  7,0 %
Raakarasva   3,5 % Sokeri  6,5 %
Kuitu   9,7 % Energia          10 MJ/kg
Tuhka 13,5 %

Lisäaineet
Kalsium                  2,5 %
Fosfori               0,8 %
Natrium               0,4 %
Kupari                       200 mg/kg
Seleeni             1,75 mg/kg 
Lysiini         12,7 g/kg
Metioniini           3,4 g/kg 
Magnesium                         0,7 %
Kloridi                       0,75 %
Kalium                        1,2 %
Rikki             0,35 %
Koliini                1 400 mg/kg
Sinkki       710 mg/kg
Mangaani         640 mg/kg
Rauta              260 mg/kg
Jodi            3,6 mg/kg
Koboltti             0,08 mg/kg Säkkikoko 20 kg
A- vitamiini   60 000 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini       6 000 IU/kg
E- vitamiini      2 300 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini            21 mg/kg 41000 5029 16401 3805
B1 -vitamiini          85 mg/kg
B2 -vitamiini           64 mg/kg Ruokintaohje
B6 -vitamiini           34 mg/kg 100 g / 100kg hevosen painoa päivässä
B12 -vitamiini      1,29 mg/kg 500 kg hevonen = 0,5 kg päivä
Pantoteenihappo B5                              51 mg/kg
Niasiini B3       107 mg/kg
Foolihappo B9                                      43 mg/kg
Biotiini B7         30 mg/kg C -vitamiini 635 mg/kg

Koostumus
Vehnälese, auringonkukka, soija, juurikasleike, melassi, alfalfa, suola, kamomilla (2,0 %), sitruunamelissa (2,0 %), rautayrtti (2,0 %), 
mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, hiiva, kalsiumkarbonaatti, monokalsium-
fosfaatti, magnesiumoksidi
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