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Regener8 Cubes
- för understödjande av prestation och restitution av hästar i 
träning
Om hästen saknar lite energi i ridningen eller det sista för att orka i mål, så 
kan Regener8 Cubes tilldelas i mindre mängd som en topping till det vanliga 
fodret. Regener8 Cubes kan även tilldelas i lite större mängd och därmed 
ersätta en del av det normala fodret om hästen har behov av ytterligare 
stöd. Regener8 Cubes har ett högt innehåll av näringsämnen som är viktiga 
för muskelfunktionen och en lägre mängd av bas vitaminer och -mineraler. 
Fodret är därför ideellt för att ge hästen extra stöd i tävlingsperioden eller vid 
hårdare träning.

Regener8 Cubes innehåller bl.a.:
• QLC Antioxidanter, som är en enastående blandning av naturliga  
 antioxidanter, utvunna från växter, som förstärker effekten av redan  
 existerande antioxidanter (vitaminer och mineraler)
• Ett högt innehåll av vitamin E och viktiga aminosyror för att understödja muskelfunktionen
• Actisaf (aktiv jästkultur) och FOS (fruktooligosackarider) som understödjer fibernedbrytningen och  
 därigenom hästens egenproduktion av B-vitaminer

UTFODRINGSVÄGLEDNING:
Tilldela 300-500 g/100 kg kroppsvikt per dag i förbindelse med fri tillgång till grovfoder (hö/hösilage). Mäng-
den Regener8 Cubes får inte överskrida 600 g/100 kg kroppsvikt per dag i allt. Den dagliga mängden foder 
ska fördelas på minst 2-3 måltider. Se till att hästen har ett grovfoderintag (hö/hösilage) på minimum 1,5 
kg/100 kg kroppsvikt per dag. Färskt dricksvatten ska alltid vara tillgängligt. Fodret får endast ges till hästar. 

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta och naturligt förekom-
mande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan datumet 
som har angivits tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.
Förpackning: 20 kg säck, Foderkategori: Kompletteringsfoder 

Sammansättning:  
Skalfritt sojamjöl*
Havre
Omelasserade sockerbetsfibrer
Värmebehandlat majs
Prärie-mjöl
Lusern

Fruktos
Salt
Kaliumklorid
Magnesiumoxid
Fruktos Oligosaccharid
Svarta vinbär
Grönkål

Spenat
Rödbetor
Rosmarin
Nypon
Granatäpplen
ActiSaf jästkultur

* framställt av genetiskt modifierat Soja

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi       12 MJ/kg
                                0,91 FE/kg
Torrsubstans                     88 %
Råprotein                              24 %
Smältbart råprotein 205 g/kg
Råfett                                      3,5 %
Råaska                                7 %
Växttråd                                 7,5 %
Stärkelse                                  19 %
Socker 7,3 %
Lysin                                      1,35 %
Methionin                                   0,4 %

Leucin                                      2,3 %
Isoleucin                                     1,08 %
Kalcium                                0,8 %
Fosfor                                   0,3 %
Magnesium                       0,3 %
Salt                                      1,45 %
Natrium                              0,55 %
Kalium                                1,2 %
Svavel                                0,3 %
Koppar                         33 mg/kg
Kobolt                         0,18 mg/kg
Järn                             160 mg/kg
Mangan                      95 mg/kg

Selen                                0,4 mg/kg
Zink                            100 mg/kg
Jod                              0,9 mg/kg
Vitamin A               14.000 IE/kg
Vitamin D3                1.500 IE/kg
Vitamin E                 1.100 mg/kg
Vitamin B1                  20 mg/kg
Vitamin B2                 15 mg/kg
Vitamin B6                  14 mg/kg
Vitamin B12             0,12 mg/kg
Biotin                     2,1 mg/kg
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