
Sisältö/ Innehåll:
Raakarasvaa-öljyä/råfett-olja 19%
Raakavalkuainen/råprotein 
Raakatuhkaa/råaska 14%

11%
Kalsium/kalcium 2,30%
Fosfori/fosfor 1,80%
E-vitamiini/E-vitamin 650 mg / kg
Sulavaa energiaa/smältbar energi 16 MJ / kg

Tärkkelys/stärkelse 13%
Sokeri/socker 4%

Ainesosat/Ingredienser:
Stabiloitua riisilesettä/stabiliserat riskli
Kalsiumkarbonaatti/kalciumkarbonat

Rehulisäaineet/Fodertillsatsämnen:
Vitamin E 650 mg/kg

Ruokintaohje/Foderanvisning: 
50 – 200 g per 100 kg hevonen/häst per päivä/dag

                    www.fortinutstore.com, puh./tel. +358 407580258

Maahantuoja/Importör:

- Stabiloitua riisilesettä / Stabiliserat riskli

14%



Hyödyt/Fördelar::

 Alhainen glykeeminen indeksi
 Lågt glykemiskt index

Reglerar fodrets inverkan och musklernas utveckling
 
Helposti sulava energianlähde
Lättsmält energikälla

Säätelee ruokahalua /Reglerar aptiten
 
Vahvistaa ihoa ja turkkia/Förstärker hud och päls

Minskar risken för fodringsrelaterade sjukdomar

   Lisätty luonnollista E-vitamiinia
Tillsatt naturligt E-vitamin

 Luonnollisia antioksidantteja
 Naturliga antioxidanter

Luonnollisia mikroravintoaineita
Naturliga mikronäringsämnen

Vahvistaa immuunijärjestelmää
    Stärker immunförsvaret

Voidaan syöttää kaikille hevosille/Kan ges åt alla hästar

Sisältö/Innehåll:

Stabiliserat riskli, tillsatt kalcium och naturligt E-vitamin. Stabiliseringsprocessen bevarar 

Stabiloitua riisilesettä. Lisätty kalsiumia ja luonnollista E-vitamiinia. Stabilointiprosessi 
säilyttää riisileseen tärkeimmät ravintoaineet, kuten B-vitamiinit, antioksidantit ja 
mikroravintoaineet. 

viktiga näringsämnen, som B-vitamin, mikronäringsämnen och antioxidanter.

Käyttö/Användning:

det kan minska risken för foderrelaterade sjukdomar, som kolik, magsår och fång. Används som komplettering 
till det dagliga fodret, när det behövs extra energi, underhåll av foderstaten och optimal matsmältning. 
För hästar som behöver lågt intag av stärkelse och socker. För hästar som har risk för magsår och kolikproblem, 
samt till hästar som har tendens till att stressa. Bra för muskelutveckling och –återhämtning hos prestationshästar.
Kan användas till alla hästar. Mängden justeras efter hull, ålder, ansträngning och kondition.

Raaka-aineet/Råvaror:
Stabiloitu riisilese, kalsiumkarbonaatti, E-vitamiini (3a700 alphatocopherol).
Stabiliserat riskli, kalciumkarbonat, E-vitamin (3a700 alphatocopherol).

 Korkea pitoisuus ”hidasta” energiaa, rasvaa ja kuitua

Alhainen sokeri- ja tärkkelyspitoisuus
Låg halt av socker och stärkelse

Energiapitoinen riisilese luovuttaa hitaasti energiaa elimistön käyttöön. Siksi se vaikuttaa
suotuisasti hevosesi suorituskykyyn. Riisilese tukee ruoansulatusta, sillä se sisältää runsaasti
helposti sulavia kuituja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllisesti käytettynä se voi 
vähentää hevosen ruokintaan liittyviä ongelmia, kuten ähkyn, vatsahaavan tai kaviokuumeen
riskiä. Vähäsokerinen ja -tärkkelyksinen riisilese soveltuu kaikille hevosille, joilla on tarvetta 
ruoansulatusta tukevalle, energiapitoiselle lisärehulle. Erityisesti siitä hyötyvät hevoset, 
joilla on riski sairastua vatsahaavaan tai ähkyyn.

Tukee ruoansulatusta ja lihasten kehitystä. 

Voi vähentää ruokintaan liittyviä ongelmia.


