
ReVital Cubes
Speciális takarmányok

Kiegészítő táplálék lovaknak és póniknak

Ha az állatorvosok olyan betegségeket diagnosztizálnak, mint a laminitis, a pssm, a
Tying-up vagy akár a Cushing, speciális étrend szükséges. Ezen megbetegedések
okai lehetnek az anyagcsere problémák különböző formái. Ezek nagyrészt a
gabonafélékből származó szénhidrátok túltermelésének tulajdoníthatók, mint például
a zab, az árpa, a kukorica vagy a tönkölybúza, valamint ide tartozik még az érintett
lovak elhízása. A legeltetési időszakban is előjöhet a szénhidrát bevitel, mit
betegségforrás. A betegségek vagy azok következményeinek megelőzése és
rehabilitációja érdekében a szakértők a megfelelő napi gyakorlat mellett a lehető
legalacsonyabb keményítő- és cukortartalmú diétát ajánlják. Erre a célra fejlesztették
ki a Revital Cubes-t. A Revital Cubes nem tartalmaz gabonát. A szükséges energia
magasértékű, zsírtartalommal bíró könnyen emészthető rizskorpából származik. Az
eshetőség, hogy a ló számára felesleges energia kerül a szervezetbe, a rizskorpával
való etetéskor nem áll fennt. Más szavakkal, lényegesen kisebb mennyiségű
takarmányt kell táplálni ahhoz, hogy az állat azonos mennyiségű emészthető
energiát kapjon. A jó minőségű zsírok táplálásával az endogén zsírpárnák égése
sokkal jobban stimulálódik, mint a gabona takarmánnyal. A ló több energiát nyer a
már meglévő energiatartalékaiból, így megakadályozható a túlsúly. Egyedüli
táplálékként való alkalmazáskor az ételmennyiség jelentősen csökkenthető. A
rizsgkorpát csekély mennyiségű, azonban magas értékű energiatartalom jellemzi,
ami mellé a Vital Cubes-ban még eszenciális aminosavak is párosulnak.

Előnyök röviden:
- energia-, és cukorcsökkentett
- anyagcsere problémákal és azoknak következményeivel küzdő lovaknak
- magas értékű, könnyen emészthető rizskorpából
- igény szerinti ásványi anyag tartalom
- ideális ásványi anyag-, és vitamintartalommal

takarmányozási javaslat: könnyű munkavégzésű lovaknak: kb.200g per 100 kg
testúly- emellé lehetőleg friss, elegendő széna. Rehabilitáció után újra
megerőltetésben részesülő lovaknak a napi elegendő táplálék mellé 300g/ 100 kg
testsúly -ig való adagolás szükséges. Az adagolás betartása akkor is szükséges, ha a
ló nem rendelkezik látható testzsírtöbblettel. Csökkentett táplálékbevitel mellé még
ásványianyag kiegészítést javaslunk.

a fogproblémás, idős, vagy gyorsan evő lovaknak a pellet formájú étel kimért
adagokban adható

összetétel: 25,5 % Gyümölcs(alma)törköly száritva, 25,0 % Lucerna zöldliszt, 22,5
% Rice husk bran, 9,5 % Linseed meal, 6,2 % Lignocellulóz, 5,0 % kalcium-karbonát,
3,6 % cukorrépamelasz, 1,2 % hőkezelt szójadara, 0,1 % Ginko levelek, 0,1 % Milk
thistle herb, 0,1 % pitypang, 0,1 % Galagonya levél, 0,1 % articsóka

g/kg emészthető fehérje: 89,7 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 75,9 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 9,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,2 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 11,80 % nyers-fehérje, 5,00 % Nyers-
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zsiradék, 19,00 % nyers-rost, 11,00 % nyers-hamu, 1,80 % kálcium, 0,60 % foszfor,
0,50 % nátrium, 0,30 % magnézium, 6,20 % keményítő, 8,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 21.000 I.E. A vitamin NA, 2.000 I.E. D3 vitamin NA, 500,00 mg E
vitamin NA, 100,00 mg C vitamin NA, 20,00 mg B1 vitamin NA, 20,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 20,00 mg B6 vitamin NA, 50,00 mg Nikotin sav NA, 40,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 650,00 mcg Biotin NA, 7,50 mg Folsav NA, 250,00 mg cholinclorid NA,
210,00 mg Vas NA, 175,00 mg Mangán NA, 290,00 mg Cink NA, 50,00 mg Réz NA, 0,90
mg Szelén (3b801) NA, 2,10 mg Jód NA, 1.994,00 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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