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EQUIFORCE B+ (liq)
Flydende B-vitaminkompleks til heste
Koncentreret og bredspektret B-vitamintilskud, der indeholder
hele B-vitaminpaletten. Til forebyggelse og afhjælpning af Bvitaminmangel, f.eks. ved fældning/pelssætning, uoplagthed,
vækst (føl og plage), træthed, manglende appetit, hård træning
og stævne- eller løbsdeltagelse, samt ved miljø- og foderskift. Bvitaminer indgår som vigtige byggesten i hud, pels og hove og har
desuden stor betydning for hestens energistofskifte.
Kan heste selv danne B-vitaminer ?
Under optimale forhold danner gavnlige bakterier i hestens
stortarm selv tilstrækkeligt med vandopløselige vitaminer,
herunder B-vitaminer. Forskellige ydre og indre forhold kan
imidlertid medføre at stortarmens produktion af B-vitaminer
falder til under det optimale niveau. Symptomer på Bvitaminmangel kan være uoplagthed, træthed, nervøsitet
(hesten ser pludselig spøgelser), appetitløshed eller trist pels,
evt. kombineret med forlænget fældningsperiode. Den hyppigste
årsag til at hesten egen produktion af B-vitaminer ikke helt kan
følge med behovet, er for lidt eller for dårligt stråfoder. Det er
derfor vigtigt, at man sørger for tilstrækkeligt med stråfoder
(hø/wrap/lucerne) af høj kvalitet, dvs. mindst 1 kg hø/wrap
(beregnet som tørstof) pr. 100 kg kropsvægt dagligt. Stråfoderet
skal være velduftende og må under ingen omstændigheder støve
eller lugte jordslået. Fodring med koncentreret foder (f.eks. til
konkurrenceheste), samt sygdom, vækst, høj alder, nervøsitet
eller stress (f.eks. i forbindelse med hyppig transport og
deltagelse i stævner/løb) kan imidlertid også få hestens tarmflora
i ubalance, så B-vitaminproduktion i stortarmen falder. Korn og
foder med højt stivelses/sukkerindhold kan derfor med fordel
erstattes helt eller delvist med et tilskuds- eller fuldfoder med et
lavere stivelses- og sukkerindhold, ligesom man kan tilføre olie,
ekstra hø/wrap, lucerne eller mash, hvis hesten behøver ekstra
foder for at opretholde et godt huld. Ved fodringsbetingede
mangler vil en ændring af foderplanen jf. ovenfor, kombineret
med tilskud af B-vitaminer i 3-4 uger normalt være tilstrækkeligt.
Det samme gælder ved fældning og pelssætning forår og efterår.
Skyldes manglen derimod at hestens egen produktion af Bvitaminer i stortarmen ikke helt kan følge med, f.eks. som følge
af hård træning, hyppig stævnedeltagelse, vækstperioder eller
høj alder, kan længerevarende eller fast tildeling af ekstra Bvitaminer være gavnligt. Man kan også give et tilskud af
gærkultur, da dette ofte kan styrke stortarmens bakterieflora og
dermed øge hestens evne til selv at producere B-vitaminer. Da Bvitaminer er vandopløselige, kan hesten ikke ophobe eller lagre
et evt. overskud til senere brug, men vil i stedet udskille disse.
God smag og nem dosering
EquiForce B+ er baseret på glycerin, der har en god smag og
virker naturligt konserverende. hvilket både gør produktet
velsmagende og væsentligt sundere end produkter, der er
baseret på sukker eller sirup. Dosering er nem og ligetil, enten
med doseringsflaske (1 liter) eller med pumpe (5 liter).

Daglig mængde: Heste: 20 ml, ponyer og føl: 10-15 ml. Tildeles 1
gang dagligt ovenpå foderet. Omrystes før brug.
Sammensætning:
natriumbikarbonat.

vand,

glycerin,

natriumphosphat,

Analyse: tørstof: 19 %, råprotein: 9,7 %, råfibre: 0 %, råfedt: 0 %,
råaske: 3,3 %, natrium(Na): 0,3 %.
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: B1-vit. (3a821):
3.000 mg, B2-vit. 6.000 mg, B6-vit. (3a831): 5.000 mg, B12-vit: 20
mg, biotin(3a880): 200 mg, folinsyre(3a816): 1.000 mg,
niacin(3a814): 30.000 mg, pantotensyre: 15.000 mg,
cholinchlorid(3a890):
100.000
mg.
Konservering:
citronsyre(E330): 1.000 mg, kaliumsorbat(E202): 1.000 mg.
Specifikation
B1 Vitamin
B2 Vitamin
B6 Vitamin
B1 Vitamin
Biotin
Folinsyre
Niacin
Pantotensyre
Cholinchlorid

pr. liter
3.000 mg
6.000 mg
5.000 mg
20 mg
200 mg
1.000 mg
30.000 mg
15.000 mg
100.000 mg

pr. 20 ml
60 mg
120mg
100 mg
0,4 mg
4 mg
20 mg
600 mg
300 mg
2.000 mg

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste.
Opbevaring: Ikke for varmt.
Bemærk: Produktet indeholder udelukkende coatede vitaminer,
hvilket sikrer fuld næringsværdi og lang holdbarhed (18 mdr.).
Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af FEI og The British
Jockey Club.
Pakning:
1 liter (50 dagsdoser til stor hest)
5 liter (250 dagsdoser til stor hest)
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