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EQUIFORCE Ferro
Jerntilskud til heste – m/aminosyrer, vitaminer, ølgær og organiske sporstoffer

Koncentreret og let optageligt, organisk bundet jern, tilsat
essentielle aminosyrer, vitaminer, ølgær og organiske
sporstoffer. Understøtter hæmoglobindannelsen.
Vigtig for blodets evne til at transportere ilt til musklerne
Jern indgår i de røde blodlegemer, hæmoglobin, som sørger for
ilttransport til musklerne. Lave hæmoglobintal (lav blodprocent)
forringer blodets evne til at transportere ilt til musklerne under
arbejde, hvilket resulterer i forøget mælkesyredannelse og deraf
træthed, uoplagthed og nedsat udholdenhed. Lave
hæmoglobintal skyldes dog sjældent for lidt jern i foderet, men
derimod oftere at hesten af forskellige årsager har problemer
med at optage jern. Ofte ses lave blodprocenter ved hård
træning eller efter virus- og bakterieinfektioner. Lav blodprocent
kan dog også forekomme, hvis foderplanen ikke er korrekt
sammensat. Dette gør sig især gældende ved fodring med korn
uden supplering med tilskudsfoder eller mineralsk foder. I
sådanne tilfælde er det vigtigt at få korrigeret foderplanen, så
den tager højde for hestens behov. I den forbindelse er det også
vigtigt at hesten får tilstrækkeligt med grovfoder af høj kvalitet
og gerne med analyse, da grovfoderets indhold af jern kan
variere meget, afhængigt af jordbundstype. Et tilskud af jern over
en kortere periode (3-4 uger) kan som regel hæve blodprocenten
til normalt niveau, men ofte har hesten svært ved at optage jern,
hvilket dels kan skyldes at der er tale om jern i den uorganiske
form og dels at hesten ikke selv danner tilstrækkelige mængder
af C-vitamin, der fremmer optagelsen af jern. EQUIFORCE Ferro
indeholder udelukkende organisk bundet jern, der optages langt
bedre end den uorganiske form. Produktet er derudover tilsat Cvitamin i høj koncentration, for at sikre den bedst mulige
optagelse af jern. EQUIFORCE Ferro er også tilsat en bred vifte af
B-vitaminer, ølgær samt essentielle aminosyrer og letoptagelige
organiske sporstoffer, såsom zink, kobber og selen, idet tilskud af
disse
også
understøtter
optagelsen
af
jern
og
hæmoglobindannelsen og dermed er med til at sikre
genoprettelsen af en normal blodprocent.

Analyse: råprotein: 7,0 %, råfibre: 4,8 %, råfedt: 3,7 %, råaske:
31,7 %, natrium(Na): 0,1 %
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: jernchelat af
glycinhydrat(3bE1): 34.000 mg, zinkchelat af glycinhydrat(3bE6):
15.400 mg, manganchelat af glycinhydrat(3bE5): 9.000 mg, DLmethionin(3c301): 8.500 mg, lysin(3.2.3): 7.500 mg, Cvit.(3a300): 7.500 mg, selengær(3b8.11): 6.500 mg, kobberchelat
af glycinhydrat(E4): 6.300 mg, B1-vit.(3a821): 1.750 mg, B2-vit:
1.250 mg, B6-vit.(3a831): 1.000 mg, B12-vit.: 12 mg.
Teknologiske: kiselgur(E551c): 0,8 %. Sensoriske: stjerneanisolie
(CAS-nr.: 8007-70-3): 0,4 %.
Specifikation
Jern(Fe)
Zink(Zn)
Kobber(Cu)
Selen(Se)
Lysin
Methionin
B1 Vitamin
B2 Vitamin
B6 Vitamin
B12 Vitamin
C Vitamin
Ølgær

Pr. kg
7.500 mg
4.000 mg
1.500 mg
15 mg
7.500 mg
8.500 mg
1.750 mg
1.250 mg
1.000 mg
12 mg
7.500 mg
83.000 mg

God smag og nem dosering
EQUIFORCE Ferro er baseret på lucerne, naturlige krydderurter
og naturlige aromastoffer, hvilket gør produktet velsmagende og
væsentligt sundere end produkter, der er baseret på sukker eller
sirup. Produktet er fremstillet i pulverform. Optageligheden er
ligeså god som ved et flydende tilskud, men doseringen af
pulveret er lettere og mere hygiejnisk. Det er endvidere muligt at
opnå højere koncentrationer af aktivstoffer, idet produktet ikke
er tilsat store mængder vand.

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: heste: 40 g (3 mål), ponyer: 25-30 g (2 mål).
Tildeles dagligt i 3-4 uger. Større mængde/længere tids brug bør
ske i samråd med dyrlæge. Tildeles rent eller iblandes foderet.

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)
20 kg sæk (500 dagsdoser til stor hest)

Sammensætning: foderkridt,
bukkehornsfrø, rapsolie.

lucernemel,

salt,

ølgær,

Pr. 40 g
300 mg
160 mg
60 mg
0,6 mg
300 mg
340 mg
70 mg
50 mg
40 mg
0,5 mg
300 mg
3.300 mg

Bemærk: Indeholder udelukkende coatede vitaminer og
aminosyrer, samt organisk bundne (chelaterede) spormineraler,
hvilket sikrer fuld næringsværdi, lang holdbarhed og maksimal
optagelighed. Produktet er IKKE tilsat kunstig farve, kunstig
aroma eller kunstige konserveringsmidler. Indeholder ingen
stoffer, der er forbudt af FEI og The British Jockey Club.
Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage.
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