Re-Leve
Passer til:
• Konkurransehester som reagerer på en diett med høyt stivelsesinnhold
• Hester og ponnier som er tittete og nervøse
• Hester og ponnier som lett får melkesyre
Beskrivelse:
Dietter som består av mye karbohydrater som korn og melasse kan ødelegge hestens
fordøyelsessystem og bygge opp mye melkesyre. Re-Leve er et fôr som har blitt utviklet
spesielt av Dr. Stephanie Valberg, som forsker ved Universitetet i Minnesota og ved
Kentucky Equine Research i Lexington. Høyt fiber og olje innhold reduserer behovet for
stivelse i dietten, og dermed unngås de fordøyelsesproblemene som blir assosiert med
høyt innhold av stivelse. Re-Leve er også tilsatt Stamm 30, som inneholder konsentrerte
proteiner, sporstoffer og gjær. Ved å inkludere en spesiell type gjærkultur forsikres
optimal mikrobisk aktivitet, noe som igjen hjelper på enzym produksjonen som
forbedrer opptaket av fosfor, magnesium og potassium.
Det er tilsatt høye doser antioksidanter som vitamin E og selenium, som sammen med
daglige elektrolytter hjelper på muskel funksjonen. Elektrolytter som f.eks. Summer
Games kan gis i tillegg.
Fordeler:
• Dette er en blanding for hester i høy aktivitet og erstatter alt annet fôr
• Høyt innhold av fiber hjelper på tarmsystemet og bevarer høye reserver av vann
og elektrolytter
• Lavt innhold av stivelse som gir et godt fordøyelsessystem
• Kontrollert energiutslipp som følge av en lett fordøyelig fiberkilde
• Proteinkilder av høyeste kvalitet som gir bedre celle fornyelse og muskel vekst
• Bioplex spormineraler er tilsatt for deres egenskaper som antioksidanter og deres
evne til å roe hester under mye stress
• Gjær kulturer er tilsatt for å forsterke opptaket av sporstoffer og fordøyelsen av
fiber
• Tilsatt soya olje for å gi glans og vitalitet til pelsen
• Garantert uten koffein eller theobromine
• Forsterket med en spesiell mineral sammensetning fra KER
Ingredienser:
Alfalfa pellets – Super fiber – Mikroniserte erter – Melasse – Kalkstein – Gjær
Mikronisert soyabønner – Bioplex mineraler og vitaminer - Soyaolje – Salt – Dicalcium
Phosphate
Næringsinnhold:
Protein 13,0%
Olje
9,0%
Fiber
19,0%

Fordøyelig Energi 13,1MJ/kg
Vitamin A
11,000IU/kg
Vitamin D
1,000IU/kg

Vitamin E
Selenium
Kobber

350IU/kg
0,50mg/kg
47mg/kg

Fôret inneholder over 25 forskjellige mineraler, vitaminer og sporstoffer som
biotin, B-vitaminer, sink og mange flere som alle er gunstige for hastens helse
og velvære.
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