
CUSHCARE CONDITION  
CushCare Condition on runsaskalorinen, paljon öljyä ja korkealaatuista valkuaista mutta vain vähän tärkkelystä ja sokeria sisältävä 
pellettimuotoinen täydennysrehu, joka on suunniteltu alipainoisten hevosten painonlisäykseen ja terveyden ylläpitoon. Soveltuu 
erinomaisesti myös kaviokuumeesta kärsiville ja siihen helposti sairastuville hevosille ja poneille. Rehu sisältää erityisen runsaasti 
öljyä, joka antaa vatsaystävällistä, tasaisesti vapautuvaa lisäenergiaa ja lisäksi parantaa hevosen ihon ja turkin kuntoa. Runsas hyvin 
sulavan kuidun määrä luovuttaa hidasta energiaa ja auttaa samalla hevosen ruoansulatusta, nesteytystä ja painonhallintaa. Rehun 
sisältämä Actisaf-hiiva ja prebiootit edistävät ruoansulatusta ja suoliston toimintaa ja auttavat näin ehkäisemään vatsaongelmien 
syntymistä. Ravinteikas rehu sisältää hevosen tarvitsemat vitamiinit ja kivennäiset tehokkaasti imeytyvässä muodossa. Laadukkaiden 
proteiinien monipuolinen aminohappokoostumus, mm. L-lysiinin korkea pitoisuus, tukee lihasmassan optimaalista kehitystä ja rehuun 
lisätyt antioksidantit, kuten C- ja E-vitamiini sekä seleeni auttavat hevosen immuunipuolustusta sekä lihaksiston toimintaa ja 
suorituksesta toipumista. Tutkimustietoon pohjaava resepti sisältää myös mm. lisättyä B-vitamiinia, karnitiinia ja soijalesitiiniä 
tukemaan hevosen rasva-aineenvaihduntaa sekä biotiinia, sinkkiä, glukosamiinia ja omega 3 -rasvahappoa nivelten toiminnan 
parantamiseen. Sisältää lisäksi luonnon hoitavia ainesosia (mm. kanelia insuliiniaineenvaihduntaan, munkinpippuria hormoni-
toiminnan tasapainottamiseen). Helposti murenevaa, joten voidaan syöttää myös veteen liuotettuna maittavuuden lisäämiseksi.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 13,0 % Tärkkelys 6,9 %
Raakarasva 12,0 % Sokeri 3,5 %
Kuitu 16,0 % Energia 12 MJ/kg
Tuhka   9,5 %

Lisäaineet
Kalsium               1,15 %
Fosfori            0,52 %
Natrium            0,44 %
Kupari                        45 mg/kg
Seleeni            0,55 mg/kg 
Lysiini          7,5 g/kg
Metioniini          2,2 g/kg
Magnesium                      0,29 %
Kloridi                      0,74 %
Kalium                     0,68 %
Rikki            0,34 %
Koliini      600 mg/kg
Sinkki      260 mg/kg
Mangaani        190 mg/kg
Rauta             190 mg/kg
Jodi         1,47 mg/kg
Koboltti            0,06 mg/kg
A- vitamiini  19 000 IU/kg
D3- vitamiini      1 900 IU/kg
E- vitamiini        680 mg/kg Säkkikoko 18 kg
K -vitamiini             5 mg/kg Säilyvyys    6 kk
B1 -vitamiini         25 mg/kg
B2 -vitamiini          22 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
B6 -vitamiini          13 mg/kg 42009 5029 16401 0293
B12 -vitamiini       0,3 mg/kg
C -vitamiini        75 mg/kg Ruokintaohje
Pantoteenihappo B5                               22 mg/kg 400 – 1.000 g / 100kg hevosen painoa
Niasiini B3        60 mg/kg 500 kg hevonen = 2 – 5 kg päivä
Foolihappo B9                                        10 mg/kg
Biotiini B7          5 mg/kg

Koostumus
Kauralese, vehnälese, juurikasleike, rypsiöljy, vehnä, auringonkukka, runsasravinteinen olki, soija, pellavansiemen, suola, soijalesitiini, kaneli, glukosamiini, fruktaani, 
raunioyrtti, munkinpippuri, voikukka, nokkonen, sellerinsiemen, takiaisenjuuri, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, 
oliivi, lysiini, hiiva, vitamiini- ja kivennäisseos, kalsiumkarbonaatti, dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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