
Natural Balance – ”Ekstra Fibre og struktur” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sammensætning: Lucerne, mikroniserede majs- og bygflager, spelt, babymajs, puffet hvede, 
hørfrøolie, hvidløg, essentielle aminosyrer, vitaminer, mineraler, elektrolytter, sporstoffer og 
antioxidanter.  
 

Udseende: Muesli 
 
Emballage: 17,5 kg sæk 
 
Energiindhold: Meget højt 
 
Velegnet til:  
 
• Alle slags sports- og fritidsheste, der behøver foder med ekstra energi for at præstere optimalt 
• Heste, der bliver for "varme", nervøse eller stressede af foder med havre 
• Heste, der har problemer med at holde et ordentligt huld, f.eks. ældre heste 
• Heste med hud -eller pelsproblemer 
 
Ekstra strukturrig muesli med højt fiberindhold, hvidløg og spelt. Produktet er helt fri for melasse og 
med ekstra højt indhold af essentielle omega-3-6-9 fedtsyrer, der styrker immunforsvaret, forbedrer 
frugtbarheden, øger udholdenheden, giver glansfuld pels, sund hud og stærke hove.  Den meget grove 
struktur øger tyggetiden og spytudskillelsen, hvilket virker stabiliserende på mavens pH-værdi og 
forebygger ætsninger og sår på mavesækkens slimhinde. Sikrer et godt huld og det nødvendige 
overskud til at yde stabile præstationer over længere perioder, f.eks. ved flere starter samme dag. Høj 
fordøjelighed kombineret med et lavt proteinindhold gør tillige produktet meget velegnet til ældre 
heste. Kan anvendes med eller uden korn. Daglig mængde: 1 - 2 kg/dag (stor hest). 
 
Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg 
godt hø el. 1,4 kg wrap pr. 100 kg, samt adgang til frisk drikkevand og saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Energi 1,05 FE/kg Vit. E. 400 mg/kg Magnesium (Mg) 2,8 g/kg 

Ford. råprotein 8,3% Biotin 200 mcg/kg Natrium (Na) 2,8 g(kg 

Stivelse  36,7% Vit. K3 1,7 mg/kg Kalium (K) 8,1 g/kg 

Sukker 2,8% Vit. B1 5,2 mg/kg Sporstoffer :  

Råfibre 12,8% Vit. B2 8,7 mg/kg Jern (Fe) 325.0 mg/kg 

Råfedt 7,1% Panthothensyre 35,0 mg/kg Kobber (Cu) 80.0 mg/kg 

Råaske 6,5% Niacin 45,0 mg/kg Zink (Zn) 250.0 mg/kg 

Essentielle aminosyrer: Vit. B6 4,6 mg/kg Mangan (Mn) 115,0 mg/kg 

Lysin 3,9g/kg Vit. B12 30.0 mcg/kg Cobalt (Co) 2,0 mg/kg 

Methionin + 
Cystein 

3,8 g/kg Folinsyre 4,9 mg/kg Iod (I) 1,4 mg/kg 

Threonin 3,7 g/kg Cholinchlorid 340.0 mg/kg Selen (Se) 1300,0 mcg/kg 

Tryptofan 1.2 g/kg Mineraler:    

Vitaminer (tilsat):  Ca/P-forhold 2,7   

Vit. A 27,000 IE/kg Calcium (Ca) 11,1 g/kg   

Vit. D-3 3,750 IE/kg Phosphor (P) 3,8 g/kg   
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Eksempler på foderplaner 
 
Hestens vægt Vedligehold Let/moderat arbejde Hårdt arbejde 
300 kg 0,6 kg Natural Balance 

Evt. max. 0,9 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

0,9 kg Natural Balance 
Evt. max. 1,3 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
evt. 30 g elektrolytter* 

1,4 kg Natural Balance  
Evt. max. 1,5 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
30 g elektrolytter* 

400 kg 0,8 kg Natural Balance  
Evt. max. 1,2 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

1,2 kg Natural Balance 
Evt. max. 1,8 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
evt. 40 g elektrolytter* 

1,7 kg Natural Balance 
Evt. max. 2,0 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
40 g elektrolytter* 

500 kg 1,0 kg Natural Balance 
Evt. max. 1,5 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

1,5 kg Natural Balance 
Evt. max. 2,2 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
evt. 50 g elektrolytter* 

2,0 kg Natural Balance 
Evt. max. 2,5 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
50 g elektrolytter* 

600 kg 1,2 kg Natural Balance 
Evt. max. 1,6 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

1,8 kg Natural Balance 
Evt. max. 2,5 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
evt. 60 g elektrolytter* 

2,3 kg Natural Balance 
Evt. max. 3,0 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
60 g elektrolytter* 

 

 
Natural Balance skal tildeles i de angivne mængder for at sikre at hesten får dækket hele sit behov for 
vitaminer og mineraler. Det er derimod kun nødvendigt at tildele havre, hvis hestens huld og 
energiniveau kræver det. De angivne mængder havre bør ikke overskrides, da stivelsesbelastningen da 
bliver for stor. Har hesten problemer med at holde huld suppleres i stedet med lucerne, ekstra hø eller 
Slobber Mash. Hvis hesten bliver for tændt af for meget havre, kan denne erstattes helt eller delvist af 
varmebehandlet byg eller varmebehandlet majs. 
 
* Mængden af elektrolytter er ved brug af EquiForce Lyt. Ved brug af andet mærke skal mængden 
svare til dette mærkes anbefaling. NB: Heste i let/moderat arbejde, der sveder meget, skal tildeles 
samme mængde elektrolytter som heste i hårdt arbejde. Heste i hårdt arbejde kan desuden have 
behov for ekstra E-vitamin samt tilskud af B-vitamin og evt. C-vitamin. Læs mere om disse tilskud 
under ”produkter” på havens.dk eller kontakt vores foderrådgivning. 
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