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Yleisesti
LinaStar on ravintolisä, joka sisältää pellavansiemeniä, sikurijuurta ja hitaita sokereita. Se sisältää muun muassa
pellavansiemenöljyä kuten Omega-3-rasvahappoja, joka edistää hevosen terveyttä ja kiiltävää turkkia. Lisätty
sikurijuuri on luonnollinen prebiootti joka edistää ruoansulatuskanavan terveyttä. Lisäosa sisältää monimutkaisia
sokereita, joka tarjoaa hidasta tasaista energiaa. Antioksidantit E-vitamiini ja Seleeni auttavat lihaksia harjoituksen
aikana kuona-aineiden neutraloimisessa ja poistamisessa.
Hyödyt
Pellavansiemenet
•

Pellavansiemenet on Omega-3-rasvahapon luonnollinen lähde (monityydyttymättömät rasvahapot) Näistä
alfa-linoleenihappo on välttämätön rasvahappo, joka on toimitettava ruokavalion avulla. Se on tärkeää
hevosen terveydelle ja edistää kiiltävä turkkia.

Sikurinjuurta prebioottina
•

Lisätty sikuri on lähde Inuliinille. Inuliini on ravintoaine monelle hyvänlaatuiselle bakteereille
ruoansulatuskanavassa. Sen vuoksi on prebioottia lisääminen auttaa pitämään eri bakteerit tasapainossa
ja terveen ruoansulatuskanavan.

Hitaita sokereita
•

LinaStar sisältää isomaltuloosi melassia (DumoSweet). Tämä on eräänlainen sokeri, joka sulaa hitaasti ja
vapauttaa asteittainen energiaa.

Luonnollisia antioksidantteja
•

LinaStar sisältää runsaasti antioksidantteja E-vitamiinia ja Seleeniä. Nämä auttavat lihaksia rasituksen
aikana kuona-aineiden neutraloimisessa ja poistamisessa.

Koostumus:





Pellavansiemen
Vehnä
Vehnänlese
Chicory massa





Isomaltuloosi melassi
Chicory juuri
Suola
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Ravinto analyysi:






Raaka valkuainen
Raaka rasva
Raaka kuitu
Hehkutusjäännös
Tärkkelys

14,0 %
18,0 %
6,4 %
4,4 %
21 %






9%
0,31 %
0,51 %
0,23 %

Sokeri
Kalsium
Fosfori
Natrium

Laskennalliset arvot (/kg):



115 g
1.05 –

Sulavaa valkuaista
EWpaard

Lisättyjä ravintoaineita (/kg):



3a700 Vitamine E (all-rac-alfa-tokoferyyliasetaatti)
3b815 Seleeni (L- selenometioniinia)

1000 IU
0.3 mg

Käyttösuositus
Suositeltava annostus on 100 - 200 grammaa per hevosen/ponin 100 painokiloa kohti päivässä
(1 mitallinen rehua painaa noin 750 grammaa).
LinaStar on ravintolisä, eli se voidaan antaa päivittäisen rehu annoksen päälle tasaisesti jaettuna päivittäisiin rehu
annoksiin. Pää väkirehun määrää olisi vähennettävä lisätyn LinaStar määrän verran.
Annostusta tulisi nostaa asteittain minimissään yhden (1) viikon aikana.
•

Urheilu hevoset: Aloitetaan antamaan LinaStar:a vähintään 30 päivää ennen ja koko kilpailukauden ajan.

•

Oriit: Aloitetaan antamaan LinaStar:a vähintään 60 päivää ennen ja koko astutuskauden ajan.

•

Siitostammat: Aloitetaan antamaan LinaStar:a tiineyden viimeiset 90 päivää ja 3 ensimmäistä kuukautta
imetyksen aikana. Päiväannos 100-200gr väkirehua per hevosen/ponin 100 painokiloa kohti.

Tuotenro: 137300
Paino: 20kg
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