
ReVital Cubes
Pasze specjalne

Feed supplement for horses and ponies

W przypadku zdiagnozowania u konia chorób takich jak ochwat, mięśniochwat,
choroba Cushinga lub miopatia spichrzeniowa polisacharydów (PSSM), konieczna jest
specjalna dieta. Przyczyną tych i innych chorób metabolicznych są różnego stopnia
zaburzenia w prawidłowym metabolizmie. Bardzo często można to przypisać
nadmiernej ilości węglowodanów w diecie ze zbóż takich jak owies, jęczmień,
kukurydza lub orkisz. Również otyłość u koni dotkniętych zaburzeniami
metabolicznymi jest wynikiem zbyt wysokiego udziału węglowodanów w pobieranej
paszy. Część z tych schorzeń może być również spowodowana pobieraniem przez
konie trawy i nadwrażliwością na węglowodany w niej zawarte lub zbyt bogatym
pastwiskiem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że zbyt dużo białka jest przyczyną
ochwatu, to fruktoza (jako należąca do grupy węglowodanów) jest głównym
powodem tego schorzenia. W celu zapobiegania wspomnianym chorobom i ich
rehabilitacji lub leczenia ich następstw eksperci zalecają, obok wystarczającej ilości
codziennej pracy, specjalny system żywienia z możliwie najniższymi poziomami
skrobi i cukru. Pasza ReVtal Cubes została stworzona z myślą o tych wymaganiach.
ReVital Cubes nie zawiera zbóż. Cała niezbędna energia pochodzi z wysokiej jakości,
lekkostrawnych otrębów ryżowych, które zawierają tłuszcz. Znacznie bardziej
efektywna energia pochodząca z trawienia otrębów ryżowych, w przeciwieństwie do
trawienia zbóż, odciąża metabolizm. Nadwyżki skrobi, która pozostaje z trawienia
zbóż i która jest dla konia niemożliwa do wykorzystania, przeciąża jelito grube. Nie
dzieje się tak w przypadku trawienia otrębów ryżowych. Dlatego koń potrzebuje
znacznie mniej paszy, aby zapewnić zwierzęciu taką samą ilość strawnej energii.
Podając w paszy wysokowartościowe tłuszcze zamiast zbóż, organizm jest aktywnie
pobudzany do spalania własnych zapasów tłuszczu. Dlatego koń otrzymuje
dodatkową energię ze spalania zapasów tkanki tłuszczowej, a ryzyko otyłości maleje.
Ta skoncentrowana energia, pochodząca z otrębów ryżowych, jest łatwo
akceptowana jako smaczna pasza. Kiedy używasz ReVital Cubes jako jedynej paszy
treściwej, ogólną ilość paszy treściwej w diecie można znacznie zmniejszyć. Otręby
ryżowe są szczególnie cenione ze względu na niski, ale wysokiej jakości poziom
białka, który jest wzbogacony niezbędnymi aminokwasami w ReVital Cubes. Wysoki
poziom witamin i minerałów w ReVital Cubes jest optymalnie zbilansowany, aby
pokrywać potrzeby koni dotkniętych schorzeniami metabolicznymi, gdy są karmione
mniejszymi ilościami paszy. Specjalna mieszanka substancji ziołowych zapewnia
jednocześnie harmonijny proces trawienia.

Zalety w skrócie:
- obniżona zawartość skrobi i białka
- pasza dla koni z wrażliwym układem pokarmowym lub chorobami metabolicznymi,
takimi jak ochwat, mięśniochwat, choroba Cushinga lub miopatia spichrzeniowa
polisacharydów
- z wysokiej jakości, lekkostrawnymi otrębami ryżowymi
- zoptymalizowany stosunek pierwiastków śladowych
- idealna zawartość minerałów i witamin

Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-specjalistyczne/59-revital-
cubes.html

Dawkowanie: Kucyki i małe konie w lekkiej pracy powinny otrzymywać 200 g na
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100 kg masy ciała dziennie, wraz z wystarczającą ilością dobrej jakości siana,
najlepiej późno koszonego. Większe konie i te, które po okresie rehabilitacji wracają
do normalnej pracy, mogą potrzebować do 300 g / 100 kg masy ciała dziennie, aby
zapewnić wystarczające zaopatrzenie w energię. Dawkę należy zwiększać tylko
wtedy, gdy koń nie ma już widocznych rezerw tłuszczu. Przy mniejszych ilościach
zalecamy dodanie suplementu mineralnego.

Konie z problemami z zębami, jedzące łapczywie lub starsze powinny zawsze
otrzymywać granulowane pasze w namoczonej formie.

Sklad: 25,5 % wysłodki owocowe, 25,0 % mączka z lucerny, 22,5 % otręby ryżowe,
9,5 % makuch lniany, 6,2 % lignoceluloza, 5,0 % węglan wapnia, 3,6 % melasa z
buraka cukrowego, 1,2 % chlorek sodu, 0,1 % liście miłorzębu, 0,1 % liście
ostropestu plamistego, 0,1 % mniszek lekarski, 0,1 % liście głogu, 0,1 % karczochy

białko og. strawne (vRp): 89,7 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 75,9 g/kg
energia strawna (MJ DE): 9,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,2 MJ ME/kg

Analiza: 11,80 % białko surowe, 5,00 % tłuszcz surowy, 19,00 % włókno surowe,
11,00 % popiół surowy, 1,80 % wapń, 0,60 % fosfor, 0,50 % sód, 0,30 % magnez,
6,20 % skrobia, 8,50 % cukier

Dodatki zywieniowe w 1kg: 21.000 I.E. witamina A (3a672a) NA, 2.000 I.E.
witamina D3 (3a671) NA, 500,00 mg Witamina E (3a700) NA, 100,00 mg witamina C
(3a312) NA, 20,00 mg witamina B1 (3a821) NA, 20,00 mg witamina B2 (3a825i) NA,
20,00 mg witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA, 50,00 mg niacyna
(3a314) NA, 40,00 mg pantotenian wapnia NA, 650,00 mcg biotyna (3a880) NA, 7,50
mg kwas foliowy (3a316) NA, 250,00 mg chlorek choliny (3a890) NA, 210,00 mg żelazo
(3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA, 175,00 mg mangan (3b502) - tlenek
manganowy NA, 290,00 mg tlenek cynku (3b603) NA, 50,00 mg miedź (3b405)
(siarczan miedzi pięciowodny) NA, 0,90 mg selen (3b801) - selenian sodu NA, 2,10 mg
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA, 1.994,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zootechnical additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensory additives
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