
 
Havens Performance 14 20 kg 

                                                 Kilpahevosten tarpeisiin suunniteltu runsasenerginen mueslitäysrehu 

Havens Performance 14 on kilpahevosten tarpeisiin suunniteltu runsasenerginen (13 MJ/Kg) mueslitäysrehu. Se on ainutlaatuinen 

yhdistelmä hitaita ja nopeita energianlähteitä. Näin se täyttää sekä anaerobisen käytön että pitkäkestoisen treenin vaatimukset an-

taen välittömästi energiaa voiman ja nopeuden tukemiseksi. Rehun sisältämät laadukkaat öljyt sekä kuidut parantavat kestokykyä. 

Performance 14 on erinomainen valkuaisen / proteiinin (SRV 121 g / kg) ja aminohappojen lähde. (Edistää lihasten kehitystä ja kor-

jautumista). Rehun korkea E-vitamiinipitoisuus lisää maitohapon poistumista ja tekee lihaksista joustavammat. Sisältää banaanihiuta-

leita (sisältää runsaasti luonnon elektrolyyttejä) sekä näiden lisäksi vielä lisättyjä elektrolyyttejä nestetasapainon, lihasten supistumi-

sen ja hermoston aktiivisuuden parantamiseksi sekä nopeuttamaan suorituksesta palautumista. Sisältää Gastro+:saa (tukee vatsan nor-

maalia toimintaa ja auttaa elvyttämään vatsapeitettä). Rehussa on kaikki kilpahevosen tarvitsemat kivennäiset ja vitamiinit. 

Säkkikoko 20 kg Olomuoto Muesli 

Ravintoainekoostumus             Per kg 

Energia               13 MJ/kg  
Raakavalkuainen           14,2 %   

Sulava Raakavalkuainen           121 g 

Lysiini              6,5 g 

Raakakuitu           11,4 % 

Raakarasva             6,6 % 

Tärkkelys                         26,1 % 

Sokeri                           5,7 % 

Tuhka              7,2 % 

Kalsium                            10,2 g 
Fosfori              4,3 g 

Natrium              2,9 g 
Magnesium             2,9 g 

Kalium            11,8 g 

Ca/P-arvo             2,4 

Lisäaineet per kg         

A- vitamiini             23 053 IE     Tuotekoodi  EAN-Koodi 
D3- vitamiini           3 842 IE    5316   8715214000358 
E- vitamiini              376 mg 

C- vitamiini               83,75 mg    Säkkikoko   20 kg 
K 3-vitamiini             1,8 mg     Säilyvyys      9 kk 
B 1 – vitamiini             5,5 mg 

B 2 – vitamiini             9,1 mg     Litrapaino  500 g 
B 6 – vitamiini             4,8 mg      
B 12 – vitamiini       0,0364 mg    Ruokintaohje       
Pantoteenihappo           22,6 mg    Sopivaan päiväannokseen vaikuttavat karkearehun 

Niasiini               45 mg    ravintoarvot sekä hevosen ikä ja työ / treenin raskaus. 
Foolihappo             4,8 mg    Suuntaa antava päiväannos:  
Biotiini          0,173 mg    Kevyessä treenissä oleva aikuinen hevonen   

Rauta                          358 mg    0,2-0,5 kg väkirehua per hevosen 100 elopainokiloa ja 

Jodi                            1,4 mg    0,5-1 kg kuiva-ainepitoista karkearehua per 100  
Koboltti              1,9 mg    elopainokiloa. Kovassa / raskaassa treenissä /  
Kupari                         25,5 mg    rasituksessa olevan hevosen päiväannossuositus  
Mangaani            132 mg    0,5-1 kg rehua per hevosen 100 elopainokiloa.   
Sinkki                                        261 mg    Vähäistä väkirehumäärää on tarpeen mukaan     
Seleeni                                                  0,480 mg    täydennettävä kivennäisrehulla. 
Koostumus  

Speltti, sinimailasjauho, paahdettusoija*, vehnälese, kaura, maissilastut, auringonkukansiemenjauho, soijankuorijauho*, 

ruokomelassi, lämpökäsitelty vehnä, ohralastut, lämpökäsitelty maissi, maissi*, pellavaöljy, kalsiumkarbonaatti, soijaöljy*, ohra, 

natriumkloridi, banaani,, kuivattu juurikasmassa, monokalsiumfosfaatti, valkosipulilastut, rasvahappotisleet, natriumbikarbonaatti, 

magnesiumoksidi 

*= valmistettu geneettisesti muokatusta soijasta tai maissista. 

Myynti ja jakelu                             

Feedcon Oy        Teerikukonkuja 2, 00700 Helsinki 

09 242 9871/ 040 596 0101      feedcon@feedcon.fi / www.feedcon.fi     


