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EQUIFORCE Complete  

Koncentreret vitamin -og mineralblanding med høj biotilgængelighed  - med 
organiske sporstoffer, tangmel, kiselgur og naturligt E-vitamin 

Mineral/vitaminblanding med en meget høj biotilgængelighed. 
Baseret på græsgrønmel, tangmel, kiselgur, naturlige krydderurter 
og naturlige, velsmagende aromastoffer (mynte og 
bukkehornspulver). Indeholder udelukkende coatede vitaminer 
og organisk bundne (chelaterede) spormineraler, hvilket sikrer 
fuld næringsværdi, lang holdbarhed og en høj optagelighed. Med 
naturligt E-vitamin, der er den eneste udgave af E-vitaminet, der 
er 100 % biotilgængelig og dermed 40 % mere optagelig end i de 
andre udgaver. Sammen med chelateret selen (Sel-Plex®) er 
naturligt E-vitamin en meget kraftig og vigtig antioxidant, der 
styrker såvel immunforsvar som frugtbarheden. Formalet tang fra 
Nordatlanten giver et ekstra tilskud med organiske sporstoffer, 
navnlig jod, i deres helt naturlige form. Kompletterer og 
afbalancerer kornrationen med alle de nødvendige 
næringsstoffer. Er ligeledes velegnet til heste, der pga. af 
nøjsomhed kun har behov for et rent mineral/vitamintilskud og 
selvfølgelig uundværlig til heste på græs. Kan også anvendes i halv 
dosering som ekstra supplement ved fodring med tilskudsfoder 
under den anbefalede mængde og/eller ved fodring med 
grovfoder med lav eller ukendt foderværdi. 
 

Sammensætning: foderkridt, monocalciumfosfat, 
magnesiumfosfat, fodersalt, græsgrønmel, roepulp, 
kaliumchlorid, tangmel (Ascophyllum nodosum), rosmarin, 
bukkehorn, mynte, rapsolie. 
 

Analyse: natrium(Na): 3,7 %, calcium(Ca): 12,0 %, fosfor(P): 3,0 %, 
magnesium(Mg): 3,0 %, kalium(K): 1,6 %. 

Specifikation Pr. kg 
A-vitamin 300.000 IE 
B1-vitamin 100 mg 
B2-vtamin 80 mg 
B6-vitamin 50 mg 
B12-vitamin 250 mcg 
C-vitamin 1.000 mg 
D3-vitamin 20.000 IE 
E-vitamin 5.000 IE 
K3-vitamin 60 mg 
Biotin 5.500 mcg 
Cholinchlorid 3.500 mg 
Niacin 250 mg 
Pantothensyre 100 mg 
Folinsyre 50 mg 
Zink(Zn)* 3.000 mg 
Jern(Fe)* 1.000 mg 
Mangan(Mn)* 1.600 mg 
Kobber(Cu)* 1.000 mg 
Selen(Se)* 15 mg 
Iod* 15 mg 
Cobalt(Co)* 15 mg 
Kiselgur 81.200 mg 
  

*) 100 % organiske 

 
 

  

 

 

  

  

    

Daglig mængde Hest Stor pony Lille pony 
Vedligehold 100 g 70 g 35 g 
Let/moderat arbejde 150 g 100 g 50 g 
Hårdt arbejde 200 g 130 g 65 g 
Føl & plage 150 g 100 g 50 g 
Avlshopper (fra 8. måned) 200 g 130 g 65 g 
Diegivende hopper 250 g 160 g 80 g 
 

De angivne mængder er ved græsning eller fodring med kun korn 
og grovfoder. Såfremt man anvender EQUIFORCE Complete som 
ekstra supplement, f.eks. ved fodring med tilskudsfoder i mindre 
mængde end den anbefalede og/eller ved fodring med grovfoder 
af mindre god kvalitet, kan mængden reduceres med 50 %. 
 

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: A-Vit.(3a672a): 
300.000 IE, B1-vit.(3a821):100 mg, B2-vit.: 80 mg, B6-vit.(3a831): 
35 mg, B12-vit.: 250 mcg, C-vit.(3a300): 1.000 mg, D3-vit.(E671): 
20.000 IE, E-vit.(3a700): 5.000 IE, K3-vit.(3a711): 60 mg, 
biotin(3a880): 5.500 mcg, cholinchlorid(3a890): 1.500 mg, 
niacinamid(3a315): 250 mg, calcium-D-pantothenat(3a841): 100 
mg, folinsyre(3a316): 40 mg, zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 
11.500 mg, jernchelat af glycinhydrat(E1): 8.100 mg, 
manganchelat af glycinhydrat(E5): 7.200 mg, selengær(3b8.11): 
6.500 mg, kobberchelat af glycinhydrat(E4): 4.100 mg, 
cobaltacetat, tetrahydrat(3b301): 50 mg, kiselgur(E551c): 75 g. 
Sensoriske: pebermynteolie (CAS-no: 8006-90-4): 0,4 %. 
 

Foderkategori: Mineralsk foder til heste. 
 

Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage. 
 

Bemærk: Produktet er IKKE tilsat kunstig farve, kunstig aroma eller 
kunstige konserveringsmidler.  
 

Pakning: 
9 kg spand (med måleske) 
20 kg sæk  
 


