
ULTIMATE BALANCER   
Ultimate Balancer on pellettimuotoinen, vähäkalorinen täydennysrehu, jonka ainutlaatuinen koostumus on suunniteltu hevosesi 
terveydentilan ylläpitoon ja parantamiseen ja varmistamaan riittävä ravinteiden saanti ruokavalion tasapainottamisella. Rehun 
vitamiini- ja kivennäispitoisuus on erittäin korkea ja sen aminohappokoostumus monipuolinen. Korkea proteiinipitoisuus (25 
%) ja lysiinin ja metioniinin määrä tukevat suorituskykyä ja lihasmassan ylläpitoa ja kasvattamista. Sisältää kasviperäisiä 
antioksidantteja ja C-vitamiinia, jotka tukevat hevosen immuunipuolustusta. Rehun korkea B-vitamiinipitoisuus lisää hevosen 
luonnollista energia-aineenvaihduntaa ja Actisaf-hiivalisä ja prebiootit tehostavat ruoansulatuksen toimintaa, kuitujen sulamista 
ja ravinteiden imeytymistä sekä tukevat suoliston terveellistä bakteerikantaa ja vatsan PH-tasapainoa. Rehuun lisätyt biotiini, 
sinkki ja metioniini ylläpitävät kavioiden terveyttä ja MSM-rikki vahvistaa niveliä. Korkea kalsium-pitoisuus tukee luustoa.  

Ultimate Balancer soveltuu esimerkiksi levossa oleville tai kevyttä harjoitusta tekeville hevosille ja poneille, heikompilaatuisen 
karkearehun täydentäjäksi tai hevosille, joilla on ongelmia painonhallinnan kanssa. Sopii myös kaviokuumeisille hevosille.

Ravintoainekoostumus
Proteiini 25,0 % Tärkkelys 10,0 %
Raakarasva 5,75 % Sokeri   7,0 %
Kuitu   5,5 % Energia        11,2 MJ/kg
Tuhka 13,5 %

Lisäaineet
Kalsium                 2,7 %
Fosfori              1,1 %
Natrium            0,38 %
Kupari                      250 mg/kg
Seleeni              3,2 mg/kg 
Lysiini           17 g/kg
Metioniini          4,5 g/kg
Magnesium                        0,3 %
Kloridi                        0,6 %
Kalium                        1,3%
Sinkki      640 mg/kg
Mangaani        520 mg/kg
Rauta             360 mg/kg
Koboltti          5 mg/kg
Jodi       4,8 mg/kg
A- vitamiini  75 800 IU/kg
D3- vitamiini    10 000 IU/kg
E- vitamiini    1  800 mg/kg Säkkikoko        20 kg 
B1 -vitamiini       120 mg/kg Säilyvyys    6 kk
B2 -vitamiini        120 mg/kg
B6 -vitamiini        120 mg/kg Tuotekoodi EAN-Koodi
B12 -vitamiini       0,5 mg/kg 43008 5029 16400 1178
Biotiini B7        30 mg/kg
Pantoteenihappo B5      120 mg/kg
Niasiini B3      150 mg/kg Ruokintaohje
Foolihappo B9      100 mg/kg 100 g / 100kg hevosen painoa
C- vitamiini      440 mg/kg 500 kg hevonen = 0,5 kg päivä

Koostumus
Soija, vehnälese, vehnä, auringonkukka, riisi, melassi, maissi, ohra, rypsiöljy, ruohosilppu, fruktaani, glukomannaani, suola, 
mustaherukka, lehtikaali, pinaatti, punajuuri, rosmariini, ruusunmarja, granaattiomena, MSM (0,8 %), hiiva, kalsium-
karbonaatti, mono- ja dikalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi
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