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EQUIFORCE Foot
Biotintilskud til heste – m/MSM, aminosyrer, vitaminer, ølgær og organiske sporstoffer

EQUIFORCE Foot er et koncentreret og letoptageligt biotintilskud
med alle hovens nødvendige næringsstoffer og byggesten - i de
rigtige forhold. En enkelt dagsdosis tilfører hele 75 mg biotin,
foruden meget høje doser af MSM (organisk svovl), ølgær,
essentielle aminosyrer, vitaminer og organiske sporstoffer. Den
alsidige sammensætning og synergien blandt indholdsstofferne
ernærer hele hovkomplekset og sikrer gendannelse af sundt og
stærk horn. Anbefales til heste med skørt, porøst eller blødt horn
og dårlig hornvækst. Skal pga. hovens langsomme vækst bruges i
mindst 6 måneder for det bedste resultat. Tydelige forbedringer
af hornkvaliteten ses dog allerede efter 1 - 2 måneders brug.
Uden hov – ingen hest!
Sunde hove er en forudsætning for en sund og funktionsdygtig
hest. Dårlig hovkvalitet kan forårsage nedsat funktion af hesten
og giver hesteejeren mange bekymringer og ekstra udgifter til
smed. Hovproblemer er en kompleks problemstilling, som,
udover en dygtig beslagsmed, kræver tilførsel af en bred vifte af
essentielle næringsstoffer, såsom vitaminer, aminosyrer, og
sporstoffer for det bedste resultat. Biotin er således kun én
enkelt af de byggesten, der er nødvendige for gendannelsen af
sundt horn, hvorfor et tilskud af ren biotin, uden hjælpestoffer,
ofte kun vil have en begrænset effekt på hovproblemer.
Heste kan (normalt) selv danne biotin
Under optimale forhold danner gavnlige bakterier i hestens
stortarm selv tilstrækkeligt med vandopløselige vitaminer,
herunder biotin. Forskellige forhold kan dog medføre at
produktionen af biotin falder. En hyppig årsag er for lidt eller for
dårligt stråfoder. Men også fodring med for meget stivelse (især
korn) eller sukker, samt ubalancer i foderplanen,
uregelmæssigheder i fordøjelsen eller høj alder kan påvirke
biotinproduktionen negativt. Det er meget derfor vigtigt med
tilstrækkeligt med grovfoder af høj kvalitet. Korn og foder med
højt 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, hvis hesten behøver ekstra foder for at
holde huldet. Ved fodringsbetingede mangler vil en ændring af
foderplanen jf. ovenfor, kombineret med et godt biotintilskud i
mindst 6 måneder normalt være tilstrækkelig til at genoprette
hovkvaliteten. Skyldes hovproblemerne derimod alder, genetik,
eller andre forhold, kan et permanent tilskud være nødvendigt.
Velsmagende
EQUIFORCE Foot er baseret på lucerne, naturlige krydderurter og
naturlig aroma, hvilket gør produktet meget velsmagende og
langt sundere end sukkerbaserede tilskudsprodukter.
Daglig mængde: heste: 15 g (1 mål), ponyer: 7,5 g (½ mål).
Tildeles rent eller iblandes foderet. Skal anvendes i min. 8 uger.
Ved synlige forbedringer bør anvendelse fortsætte hele
vokseperioden for den nye hov (8-12 måneder) for det bedste

resultat og kan gentages efter behov. Konsultér evt. en
foderrådgiver inden brug eller ved brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: foderkridt, lucernemel, ølgær, bukkehornsfrø,
MSM, rapsolie.
Analyse: råprotein: 20,4 %, råfibre: 5,3 %, råfedt: 3,9 %, råaske:
14,3 %, natrium(Na): 0,6 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: DL-methionin
(3c301): 180.000 mg, lysin (3.2.3): 60.000 mg, zinkchelat af
glycinhydrat (3bE6): 57.700 mg, C-vit.(3a300): 20.000 mg,
selengær (3b8.11): 13.000 mg, kobberchelat af glycinhydrat (E4):
10.400 mg, biotin (3a880): 5.000 mg, B1-vit.(3a821): 1.600 mg,
B2-vit.: 700 mg, B6-vit.(3a831): 700 mg, B12-vit: 5 mg.
Sensoriske: stjerneanisolie(CAS-no:8007-70-3):0,4 %.
Specifikation
Biotin
B1 Vitamin
B2 Vitamin
B6 Vitamin
B12 Vitamin
C Vitamin
Lysin
Methionin
MSM
Ølgær
Zink(Zn)
Kobber(Cu)
Selen(Se)

Pr. kg
5.000 mg
1.700 mg
3.000 mg
1.700 mg
8,0 mg
20.000 mg
60.000 mg
180.000 mg
40.000 mg
15.000 mg
15.000 mg
4.000 mg
30 mg

Pr. 15 g
75 mg
25 mg
45 mg
25 mg
0,1 mg
300 mg
900 mg
2.700 mg
600 mg
225 mg
225 mg
60 mg
0,5 mg

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder til heste.
Bemærk: Indeholder udelukkende coatede vitaminer og
aminosyrer, samt organisk bundne (chelaterede) spormineraler,
for fuld næringsværdi, lang holdbarhed og høj optagelighed.
Uden kunstig farve, kunstig aroma eller kunstige konservering.
Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af FEI og The British
Jockey Club.
Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage.
Pakning:
1 kg spand (67 dagsdoser til stor hest)
3 kg spand (200 dagsdoser til stor hest)
7 kg spand (470 dagsdoser til stor hest)
20 kg sæk (1.300 dagsdoser til stor hest)
20 kg sæk (500 dagsdoser til stor hest)
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