
ERS CUBES   
ERS Cubes on korkeaenerginen, pellettimuotoinen erikoistäysrehu, jonka tärkkelys- ja sokeripitoisuus on hyvin alhainen. Se 
sisältää vähemmän viljaa ja runsaasti hyvälaatuisia öljyjä ja sulavia kuituja, jotka luovuttavat vatsaystävällistä, hidasta energiaa 
tasaisesti. Rehu soveltuukin erityisesti lihasongelmista ja ruoansulatus- ja mahavaivoista, esim. vatsahaavasta kärsiville kilpa-
hevosille sekä hevosille, jotka ovat taipuvaisia kaviokuumeeseen. Rehun korkealaatuinen valkuainen ja sen monipuolinen 
aminohappokoostumus, mm. lisätty lysiini, tukee hevosen lihasterveyttä, joten rehu sopii kovaankin harjoitteluun. Sisältää 
kaikki hevosen tarvitsemat vitamiinit, kivennäiset ja hivenaineet helposti imeytyvässä muodossa ja korkeina pitoisuuksina sekä 
lisättyjä elektrolyyttejä, jotka auttavat tehokkaasti toipumaan hikoilun aiheuttamasta nestehukasta. Rehun E-vitamiinilisä ja 
antioksidantit tukevat hevosen immuunipuolustusta, yleiskuntoa, lihaksiston toimintaa ja suorituksesta toipumista. Actisaf-hiiva 
edistää ruoansulatuksen toimintaa, kuitujen sulamista ja ravinnon imeytymistä, ehkäisee suoliston ongelmia ja ylläpitää sen 
terveellistä bakteerikantaa sekä vatsan PH-tasapainoa. Lisätty B-vitamiini tehostaa aineenvaihduntaa. Maistuva koostumus.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 12,0 % Tärkkelys 10,0 %
Raakarasva   8,0 % Sokeri   7,0 %
Kuitu 14,0 % Energia        11,1 MJ/kg
Tuhka  8,5 %

Lisäaineet
Kalsium                1,15 %
Fosfori             0,64 %
Natrium             0,37 %
Kupari                         55 mg/kg
Seleeni               0,6 mg/kg 
Lysiini           6,0 g/kg
Metioniini           2,0 g/kg
Magnesium                       0,33 %
Kloridi                       0,80 %
Kalium                        1,0 %
Rikki             0,36 %
Koliini                   800 mg/kg
Sinkki       210 mg/kg
Mangaani         205 mg/kg
Rauta              230 mg/kg
Jodi          1,10 mg/kg
Koboltti             0,14 mg/kg Säkkikoko 20 kg
A- vitamiini  16 000 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini      1 600 IU/kg
E- vitamiini        900 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini          5,0 mg/kg 42999N 5029 16401 3393
B1 -vitamiini         23 mg/kg
B2 -vitamiini          17 mg/kg Ruokintaohje
B6 -vitamiini            9 mg/kg 400 – 1.200 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini     0,35 mg/kg 500 kg hevonen = 2 – 6 kg päivässä
Pantoteenihappo B5                             13 mg/kg
Niasiini B3        28 mg/kg
Foolihappo B9                                     11 mg/kg
Biotiini B7       2,3 mg/kg
C- vitamiini        45 mg/kg

Koostumus
Vehnälese, kauralese, ruohopelletti, alfalfa, juurikasleike, auringonkukka, kaura, pellavansiemen, rypsiöljy, melassi, fruktoosi, suola, 
hiiva, lysiini, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, vitamiiniseos, kalsium-
karbonaatti, mono- ja dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, kaliumkloridi
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