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EQUIFORCE E+
Naturligt E-vitamin til heste – m/organisk bundet selen, magnesium og 6 aminosyrer

Koncentreret, naturligt E-vitamin tilsat selen, magnesium og hele
6 essentielle aminosyrer, der understøtter og forstærker Evitaminets virkning. EQUIFORCE E+ virker muskelopbyggende og
forbereder musklerne optimalt til træning og konkurrence.
Velforberedte muskler fungerer bedre, er mere udholdende og
restituerer hurtigere, hvilket får hesten til at føles mere veloplagt
og tilpas under arbejde, samtidig med at risikoen for
overbelastning mindskes. Anbefales ved hård træning og
konkurrence eller løb, ved muskelproblemer (stivhed, ømhed,
spændinger), til ungheste der sættes i arbejde, samt til
forbedring af frugtbarheden hos avlsdyr.
Beskytter og opbygger muskulaturen
Korrekt træning er med til at opbygge hestens muskulatur, men
træning har også negative effekter: Ved længerevarende og
intensiv træning dannes der i musklerne frie radikaler, der er
meget aggressive kemiske forbindelser, der kan nedbryde
muskelcellerne. Resultatet af denne nedbrydning, også kaldet
oxidativ stress, kan måles som forhøjede muskelværdier i blodet
og kan foranledige muskelproblemer. Ydermere dannes der ved
hårdt arbejde mælkesyre i musklerne, der kan resultere i
stivhed/spændinger samt hævede ben. E-vitamin og selen udgør
i forening en meget kraftig antioxidant, der både er i stand til at
uskadeliggøre frie radikaler og mindske dannelsen af mælkesyre.
Dette resulterer i bedre muskelsætning, bedre beskyttelse imod
overbelastning af musklerne, større udholdenhed, samt hurtigere
og bedre restitution efter hårdt arbejde. EQUIFORCE E+ er
baseret på naturligt E-vitamin (RRR-alfa-tokopherol). Denne
variant af E-vitaminet er den eneste (af i alt 8), der forekommer i
naturen. Den er 100 % biologisk aktiv og ca. 40 % mere effektiv
end de syntetiske varianter af E-vitamin. E-vitamin har endvidere
stor betydning for immunforsvaret. EQUIFORCE E+ er desuden
tilsat magnesium, der er vigtig for nervefunktionen og får
musklerne til at slappe af efter hårdt arbejde.

Daglig mængde: heste: 40 g (2 mål), ponyer: 20 -30 g 1-1½ mål).
Tildeles rent eller iblandes foderet. Anbefales i op til 8 uger før
og op til 4 uger efter hårdt muskelarbejde eller ved andre behov
for at forberede eller restituere musklerne. Gentag brugen om
nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved
forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Foderkridt, ølgær, roepulp, magnesiumoxid,
bukkehornsfrø, rapsolie.
Analyse: råprotein: 5,0 %, råfibre: 2,6 %, råfedt: 5,6 %, råaske:
51,4 %, natrium(Na): 0,7 %
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: Naturlig E-vitamin
(3a700): 50.000 IE, Selen (Se), som selengær (3b811): 25 mg, Llysin (3c320): 10.000 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301):
9.000 mg, L-threonin (3c410.): 2.000 mg, L-valin (3c371): 1.700
mg tryptophan (3c441): 700 mg. Sensoriske: Stjerneanisolie (CAS
No: 8007-70-3): 0.4%.
Specifikation
Naturligt E-vitamin
Magnesium (Mg)
Selen (Se)
Lysin
Methionin/cystein
Threonin
Trytophan
Valin

Pr. kg
50.000 IE
40.000 mg
25 mg
10.000 mg
9.250 mg
2.000 mg
700 mg
1.700 mg

Pr. 40 g
2.000 IE
1.600 mg
1 mg
400 mg
360 mg
80 mg
30 mg
70 mg

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder til heste

God smag og nem dosering
EQUIFORCE E+ er baseret på pulp, ølgær, naturlige krydderurter
og naturlige aromastoffer, hvilket gør produktet velsmagende og
væsentligt sundere end tilskud, der er baseret på sukker.
Pulverform gør dosering lettere i forhold til flydende tilskud,
ligesom det er muligt at opnå højere koncentrationer af
aktivstoffer, idet pulver ikke er tilsat store mængder vand.

Bemærk: Indeholder kun coatede vitaminer og aminosyrer samt
organisk bundne sporstoffer, 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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