
EquiForce Magnesium 

 

Magnesiumtilskud til heste 
 
Koncentreret og let optageligt 
magnesiumtilskud, som virker beroligende 
på stressede, nervøse og anspændte heste. 
Understøtter tillige en optimal muskel- og 
nervefunktion hos sportsheste. Magnesium 
indgår også som en vigtig byggesten i 
hestens skelet. Magnesium er vigtig for 
heste i alle aldre, da mangler kan medføre 
nervøsitet, ophidselse, svækket muskel- og 
nervefunktion, samt demineralisering af 
skelettet, hvilket forringer hestens funktion 
og holdbarhed. 
 

Et vigtigt makromineral 

Magnesium er et vigtigt makromineral for 
heste. Dels som en byggesten i hestens 
skelet, men det er også af stor betydning 
for hestens muskel- og nervefunktion. 
Musklerne bruger kalcium til kontraktion 
(sammentrækning) og magnesium til 
afslapning, hvilket er årsagen til, at disse 2 
makromineraler er lige vigtige. Men mens 
calciummangel sjældent forekommer hos 
heste, er magnesiummangel ret hyppig. 
Den mest almindelige årsag er at 
grovfoderet ofte er fattigt på magnesium. 
Faktisk har mange jordtyper, der bruges til 
intensivt landbrug, lave magnesiumtal, så 
selv grovfoder med et godt udseende kan 
have for lavt magnesiumindhold. Unge 
heste og heste i hårdt arbejde har også et 
højere behov for magnesium på grund af 
skeletvækst og forhøjet metabolisme. Selv 
små mangler kan forårsage angst, 
nervøsitet og muskelforstyrrelser, såsom 
nedsat elasticitet, muskelspændinger, 
nedsat koordinationsevne, stivhed og 
endda nedsat hjertefunktion. Sidstnævnte 
kan resultere i træthed under intensivt 
arbejde, fordi hjertepumpemekanismen er 
nedsat. Desuden kan utilstrækkelig tilførsel 
af magnesium medføre svækkelse af 
skelettet, fordi hesten ved mangler vil 
begynde at forbruge af den magnesium, 
der er indlejret i knoglerne. Langvarig 
underforsyning kan derfor forårsage 
uoprettelig svækkelse og skader på 
skelettet, hvilket har negativ indvirkning på  
hestens funktion og holdbarhed.    
 
 
 
 

 

 
 

Lille daglig dosis 

EquiForce Magnesium indeholder 54% rent 
magnesium, som er det højest mulige 
magnesiumindhold i et fodertilskud. 
Produktet er meget finmalet for at sikre en 
høj biotilgængelighed og er smags- og 
lugtfri, hvilket i kombination med en meget 
lille daglig dosis gør det lettere at få hesten 
til at spise det. 
 

Daglig mængde: store heste: 15 g (1 
mål), ponyer: 7-12 g (½-3/4 mål). Tildeles 
rent eller iblandes foderet. Anvendes 2-4 
uger i perioder med stress, nervøsitet eller 
anspændthed. Kan også anvendes til 
forebyggelse af magnesiummangel i 
græsningssæsonen eller ved tildeling af for 
lidt eller for ringe grovfoder. Gentag brugen 
om nødvendigt. 
 

Sammensætning: 100 % magnesiumoxid 
(MgO), fint formalet. 
 

Analyse: råprotein: 0 %, råfibre: 0 %, 
råfedt: 0 %, råaske: 98,0 %, natrium(Na): 
0 % 
 

Tilsætningsstoffer pr. kg: ingen 
 

Specifikation pr. kg pr. 15 g 
Magnesium (Mg) 540 g 8 g 
 

Foderkategori: Diætetisk foder til heste. 
 

Bemærk: Indeholder ingen stoffer, der er 
forbudt af FEI og The British Jockey Club. 
 

Opbevaring: I lukket emballage.  
  

Pakninger: 
1,5 kg spand (100 dagsdoser til stor hest) 
5 kg spand (333 dagsdoser til stor hest) 
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