EQUIFORCE B+
Koncentreret B-vitamintilskud til heste - med MSM, kisel og ølgær

Koncentreret og bredspektret B-vitamintilskud, med B1, B2, B6og B12-vitaminer og ølgær. Tilsat silicium i form af kisel og let
optageligt organisk svovl (MSM), der indgår som vigtige
byggesten i hud, pels og hove. Til forebyggelse og afhjælpning af
B-vitaminmangel, f.eks. ved fældning/pelssætning, uoplagthed,
træthed, manglende appetit, hård træning, stævne- eller
løbsdeltagelse, samt ved miljø- og foderskift.
Hesten kan selv danne B-vitaminer, men….
Under optimale forhold danner gavnlige bakterier i hestens
stortarm tilstrækkeligt med vandopløselige vitaminer, herunder
B-vitaminer. Forskellige forhold kan imidlertid få stortarmens
produktion af B-vitaminer til at falde, ligesom der i perioder med
fældning/pelssætning, stress eller ved hård træning og
stævnedeltagelse kan opstå øget behov for B-vitaminer. For lidt
eller for dårligt stråfoder, koncentreret foder, høj alder, sygdom
eller medicinering, kan også få stortarmens B-vitaminproduktion
til at falde mærkbart. Symptomer på mangler kan være
uoplagthed, manglende appetit, nervøsitet og trist/ mat hårlag. I
det daglige management af hesten er det derfor vigtigt, at man
sørger for rigeligt med stråfoder (hø/wrap/lucerne) af høj
kvalitet. Korn og foder med højt stivelses/sukkerindhold kan,
under hensyntagen til huld og energiniveau, erstattes helt eller
delvist med et tilskuds- eller fuldfoder med et lavere stivelses- og
sukkerindhold, ligesom man tilføje olie eller mash i foderplanen,
hvis hesten behøver ekstra foder for at opretholde et godt huld.
Ved fodringsbetinget B-vitaminmangel 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. Skyldes manglen derimod for lav Bvitaminproduktion i stortarmen, trods optimeret fodring, f.eks.
som følge af hård træning med hyppig stævnedeltagelse eller høj
alder, kan længerevarende eller fast tildeling af ekstra Bvitaminer være gavnligt. I sådanne tilfælde kan man også
supplere med et tilskud af gærkultur, da dette ofte kan styrke
stortarmens bakterieflora og dermed øge hestens evne til selv at
producere tilstrækkelige mængder B-vitaminer. Da B-vitaminer
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 lucerne, krydderurter og naturlig
aroma, hvilket gør produktet velsmagende og væsentlig sundere
end produkter, der er baseret på sukker/sirup. EQUIFORCE B+ er
fremstillet i pulverform, der har samme optagelighed som et
flydende tilskud, men er langt lettere i håndtering og dosering.
Det er endvidere muligt at opnå højere koncentrationer af
aktivstoffer, idet produktet, modsat flydende tilskud, ikke er
tilsat store mængder vand.

Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål), ponyer: 25-30 g (2 mål).
Tildeles rent eller iblandes foderet. Tildeles i 3-4 uger. Tildeling
kan gentages efter behov.
Sammensætning: foderkridt, lucernemel, MSM, salt, ølgær,
bukkehornsfrø, rapsolie.
Analyse: råprotein: 3,3 %, råfibre: 3,7 %, råfedt: 2,2 %, råaske:
32,4 %, natrium (Na): 1,6 %.
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: B1-vit. (3a821):
4.000 mg, B2-vit. 1.750 mg, B6-vit. (3a831): 1.750 mg, B12-vit: 10
mg, kiselgur (E551c): 1,5 %. Sensoriske: stjerneanisolie (CAS-no:
8007-70-3): 0,4 %.
Specifikation
B1 vitamin
B2 vitamin
B6 vitamin
B12 vitamin
MSM
Kisel
Ølgær

Pr. kg
4.000 mg
1.750 mg
1.750 mg
10 mg
40.000 mg
15.000 mg
10.000 mg

Pr. 40 g
160 mg
70 mg
70 mg
0,4 mg
1.000 mg
600 mg
250 mg

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste.
Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage.
Bemærk: Produktet indeholder udelukkende coatede vitaminer,
hvilket sikrer fuld næringsværdi og lang holdbarhed. Der er ikke
tilsat kunstig farve, kunstig aroma eller kunstige
konserveringsmidler. Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af
FEI og The British Jockey Club.
Pakning:
1 kg spand (25 dagsdoser til stor hest)
3 kg spand (75 dagsdoser til stor hest)
7 kg spand (175 dagsdoser til stor hest)
20 kg sæk (500 dagsdoser til stor hest)
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