
SAFE & SOUND   
Safe & Sound on yhdessä eläinlääkärien kanssa kehitetty karkearehupohjainen, runsaskuituinen täysrehu erityisesti kavio-
kuumeesta kärsiville ja siihen helposti sairastuville hevosille ja poneille tukemaan niiden tervehtymistä. Myslimuotoisessa 
rehussa on erittäin alhainen sokeri- ja tärkkelyspitoisuus ja vähän energiaa. Runsas kuidun määrä luovuttaa sulaessaan hidasta, 
vatsaystävällistä energiaa ja auttaa samalla hevosen ruoansulatusta, nesteytystä ja painonhallintaa. Rehun sisältämä Actisaf-
hiiva edistää ruoansulatusta ja suoliston toimintaa ja auttaa ehkäisemään vatsaongelmia, kuten ähkyä. Tutkimustietoon kavio-
kuumeen hoidosta perustuva resepti sisältää mm. lisättyä biotiinia, sinkkiä ja metioniinia varmistamaan hevosen kavioiden 
terveys sekä MSM-rikkiä, jolla vahvistetaan nivelten ja jänteiden toimintaa ja hevosen vaivatonta liikkumista. Ravinnerikas 
rehu sisältää hevosen tarvitsemat vitamiinit ja kivennäiset tiiviissä ja tehokkaasti imeytyvässä muodossa. Rehun antioksidantit 
vahvistavat hevosen immuunipuolustusta ja terveydentilaa. B-vitamiinilisä tehostaa aineenvaihduntaa. Sisältää monipuolisesti 
hoitavia yrttejä ja on erittäin maittavaa, voidaan käyttää ympäri vuoden. Sopii myös helposti kuumeneville hevosille.

Ravintoainekoostumus
Proteiini   8,0 % Tärkkelys 5,8 %
Raakarasva   3,5 % Sokeri 5,0 %
Kuitu 23,0 % Energia 8,5 MJ/kg
Tuhka   8,9 %

Lisäaineet
Kalsium                 1,0 %
Fosfori            0,45 %
Natrium            0,82 %
Kupari                        35 mg/kg
Seleeni            0,31 mg/kg 
Lysiini             3 g/kg
Metioniini             1 g/kg
Magnesium                      0,35 %
Kloridi                      1,12 %
Kalium                       1,0 %
Sinkki      130 mg/kg
Mangaani        115 mg/kg
Rauta             170 mg/kg
Jodi         0,75 mg/kg
Koboltti            0,04 mg/kg Säkkikoko 18 kg
A- vitamiini  12 600 IU/kg Säilyvyys    6 kk
D3- vitamiini      1 600 IU/kg
E- vitamiini        340 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
K -vitamiini             3 mg/kg 46668 5029 16400 2427
B1 -vitamiini         12 mg/kg
B2 -vitamiini          11 mg/kg Ruokintaohje
B6 -vitamiini            5 mg/kg 300 g / 100kg hevosen painoa
B12 -vitamiini     0,17 mg/kg 500 kg hevonen = 1,5 kg päivä
Pantoteenihappo B5                             10 mg/kg 18 kg:n säkki riittää 12 päivän ajaksi 500 kg hevoselle
Niasiini B3        27 mg/kg
Foolihappo B9                                       6 mg/kg
Biotiini B7        10 mg/kg

Koostumus
Kauralese, runsasravinteinen olki, ruohosilppu, melassi, vehnälese, juurikasleike, auringonkukka, minttu, vehnä, rypsiöljy, maissi, 
pellavansiemen, soija, suola, nokkonen, ruusunmarja, merilevä, MSM (0,1 %), valkosipuli, mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, puna-
juuri, rosmariini, granaattiomena, fruktaani, glukomannaani, ruokasooda, vitamiini- ja kivennäisseos, hiiva, kalsiumkarbonaatti, 
mono- ja dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, magnesiitti
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