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Regener8 Cubes
- for understøttelse af præstation og restitution af heste i  
træning
Mangler hesten lidt overskud i ridningen eller det sidste for at nå i mål, så 
kan Regener8 Cubes tildeles i mindre mængde som topping til det normale 
foder. Regener8 Cubes kan også tildeles i lidt større mængde for at erstatte 
en del af den normale foder, hvis hesten har behov yderligere støtte. Regener 
8 Cubes har et højt indhold af næringsstoffer, som er vigtige for muskelfunk-
tionen og lavere grad af ’basis’ vitaminer og mineraler. Det er derfor ideelt til 
at give den    ekstra støtte i stævneperioder eller ved hårdere træning.

Regener8 Cubes indeholder bl.a.:
• QLC Antioxidanter, som er en enestående blanding af naturlige anti- 
 oxidanter, udvundet fra planter som forstærker effekten af de eksis- 
 terende antioxidanter (vitaminer og mineraler)
• Et højt indhold af Vitamin E og vigtige aminosyrer til at understøtte 
 muskelfunktionen
• Actisaf (aktiv gærkultur) og FOS (fruktooligosakkarider), der understøtter fiberfordøjelsen, og derved
 hestens egen produktion af B-vitaminer

FODRINGSVEJLEDNING
Tildel 300-500 g/100 kg kropsvægt pr. dag i forbindelse med fri adgang til foder. Må ikke overstige 600 g/100 
kg kropsvægt pr. Dag i alt. Skal fordeles på mindst 2-3 måltider om dagen. Sørg for et minimumsindtag af 
grovfoder (hø/wrap) på 1,5 kg /100 kg kropsvægt pr. Dag. Frisk drikkevand skal til enhver tid være til rådig-
hed.  Må kun gives til heste.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchkode på fodersækken. 
Emballage:  20 kg sæk, Foderkategori: Tilskudsfoder. 

Sammensætning:  
Afskallet sojabønnemel*
Havre
Umelasserede sukkerroefibre
Varmebehandlet majs
Præriemel
Lucerne

Fruktose
Salt
Kaliumklorid
Magnesiumoxid
Fruktoseoligosakkarider
Solbær
Grønkål

Spinat
Rødbeder
Rosmarin
Hyben
Granatæbler
ActiSaf gærkultur

* Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi       12 MJ/kg
                                0,91 FE/kg
Tørstofprocent                     88 %
Råprotein                              24 %
Råfedt                                      3,5 %
Råaske                                7 %
Træstof                                 7,5 %
Stivelse                                  19 %
Sukker 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 %
Svovl                                0,3 %
Kobber                         33 mg/kg
Kobolt                         0,18 mg/kg
Jern                             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

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt fore-
kommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.
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