
ELITE SPORT MUESLI   
Elite Sport Muesli on maittava, kauraton myslimuotoinen kilpatäysrehu kovassa harjoituksessa oleville hevosille ja poneille, 
joiden ruokinnassa pyritään välttämään liiallista sokeria ja tärkkelystä. Erittäin matala sokeri- (6,5 %) ja tärkkelyspitoisuus 
(12,5 %), runsaasti kuituja ja öljyjä, jotka luovuttavat hidasta ja pitkäkestoista energiaa vatsaystävällisesti. Rehu sopii siten 
erinomaisesti myös vatsaongelmista, esim. mahahaavasta kärsiville hevosille. Kaurattomana sopii myös helposti kuumeneville 
hevosille. Rehu sisältää kaikki hevosen tarvitsemat vitamiinit ja kivennäiset kovankin harjoituksen tarpeisiin helposti 
imeytyvässä muodossa sekä lisättyjä elektrolyyttejä, jotka auttavat tehokkaasti toipumaan hikoilun aiheuttamasta nestehukasta. 
Rehun sisältämä Actisaf-hiiva ja prebiootit edistävät ruoansulatusta ja auttavat välttämään liikaruokintaa ja mahaongelmia. 
Korkealaatuisten proteiinien monipuolinen aminohappokoostumus tukee lihasmassan optimaalista kehitystä. Rehun E-
vitamiinilisä ja antioksidantit auttavat hevosen immuunipuolustusta sekä lihaksiston toimintaa ja suorituksesta toipumista.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 11,5 % Tärkkelys 12,5 %
Raakarasva   7,0 % Sokeri 6,5 %
Kuitu 14,5 % Energia 11,5 MJ/kg
Tuhka  7,8 %

Lisäaineet
Kalsium      1,0 %
Fosfori             0,50 %
Natrium             0,40 %
Kupari                         55 mg/kg
Seleeni             0,49 mg/kg 
Lysiini           6,3 g/kg
Metioniini           1,8 g/kg
Magnesium                       0,38 %
Kloridi                       0,75 %
Kalium                      0,95 %
Rikki             0,20 %
Sinkki       230 mg/kg
Mangaani         190 mg/kg
Rauta              220 mg/kg
Jodi            0,9 mg/kg
Koboltti            0,08 mg/kg Säkkikoko                      20 kg
A- vitamiini  15 000 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini      1 500 IU/kg
E- vitamiini        700 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini             5 mg/kg 40111 5029 16401 3386
C -vitamiini        45 mg/kg
B1 -vitamiini         21 mg/kg
B2 -vitamiini          16 mg/kg Ruokintaohje
B6 -vitamiini            9 mg/kg 400 – 1.000 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini       0,3 mg/kg 500 kg hevonen = 2 – 5 kg päivä
Pantoteenihappo B5                             12 mg/kg
Niasiini B3        27 mg/kg
Foolihappo B9                                     10 mg/kg
Biotiini B7       2,0 mg/kg

Koostumus
Kauralese, ohra, alfalfa, vehnälese, melassi, rypsiöljy, ruohosilppu, vehnä, auringonkukka, juurikasleike, maissi, soija, pellavan-
siemen, kauran olki, suola, herne, porkkana, fruktaani, glukomannaani, ruokasooda, minttu, basilika,  mustaherukka, lehtikaali, 
pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, kalsiumkarbonaatti, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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