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koncentreret protein i form af aminosyrer og specielt rig på aminosyren L-leucin.
myO POWER er målrettet til at støtte en sund muskelfunktion og muskelopbygning.
Pulverform – Ingredienser : Glukose, Kartoffelprotein 30 %, Calciumkaseinat med lecithin 20 %
tilsætningsstoffer/kg : Aromatiske bestanddele: L-leucin 59900 mg
Analytiske bestanddele : Råprotein 45,3%, Vand 8%, Råaske 7,5%, Uopløseligt aske i HCl 4,4%, Råfedt 1,4%, Natrium 1%, Træstof 0,5%.

LEvER og FORDøjELSESSySTEmET
GESTAmASH PROTECT
LEGAPHyTON
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Næringsstoffernes værdi :

NERvESySTEmET
BETAmAG FORTE
EQUILISER
QUIETPHyTON

MYO POWER er tilskudsfoder til heste der understøtter en sund muskelfunktion og muskelopbygning. MYO POWER indeholder 18 forskellige
aminosyrer som blandt andet er udvundet fra kartofler og mælk, som allerede er nedbrudt til peptider – den mest optagelige form for en
hest. MYO POWER indeholder en stor andel af den forgrenede aminosyre L-leucin, som er nøglenæringsstoffet til opbygning af muskulatur
hos hest. Tilsætningen af glukose, øger effekten og optagelsen af aminosyrerne.
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BEvæGEAPPARATET

CHRySANPHyTON
EPF 10
FLEXADIN UCII
FLOGESTAN

L-leucin er i stand til både at stimulere mitokondriernes funktion og m
TOR kinasen. mTor kinasen er et enzymatisk system som er involveret i
proteinsyntesen og myocytternes vækst.
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Effekten ved tildeling af aminosyrer kombineret med glukose er demonstreret
i et studie på fuldblodsheste efter træning¹

HUD og HOvE
kERABOL
kERABOL BIOTIN

PRæSTATION
(inklusive elektrolytter)
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mEGA BASE jUNIOR
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ELImINATION
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ENERGy BOOSTER
HAEmOLyTAN 400

Anvendelse :
MYO POWER anbefales til:
• Ungheste i tidlig/begyndende træning og til konkurrenceheste som understøttelse til en sund muskelfunktion
• Til genoptræningsperioden efter en pause
• Til føl i ekstrem vækst eller til den gamle hest der taber muskler
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Fodervejledning :
Tildeles én gang dagligt og gerne sammen med foderet. Bør tildeles max. en time efter træning.
Intensiv kur
Vedligeholdelse

side 24

• Udvokset hest (500 kg)
• Føl/Pony

6 skefulde (75 gr) i 3 uger
4 skefulde (50 gr) i 3 uger

4 skefulde (50 gr) i 2 uger
2 skefulde (25gr) i 2 uger

Bør tildeles i denne 5 ugers plan, og evt. længere hvis vurderet.

b-CAROTIN

Dette er et non-doping produkt. MYO POWER kan anvendes før, under og efter stævne.

side 6

NyTTIG INFORmATION
minimum daglig næringsstofbehov for heste
minimum daglig næringsstofbehov for heste
Hoppens mælkesammensætning
Næringsstofsammensætning i udvalgte råvarer
Brugbare facts
Diende føls behov for vand og mælk
Hvad er IPALIGO – spormineraler

OK

Anti-doping kontrol :

REPRODUkTION
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46

dage*

*Standard hest (500 kgr)

1200 gr spand

2300 gr spand

Reference: 1Matsui A. et al., Effect of amino acids and glucose administration after exercise on the turnover of muscle protein in the hind limb femoral region of Thoroughbreds. Equine
Exercise Physiology 7, Equine Vet. J., Suppl. 2006, 36:611-616
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AZODINE

b-CAROTIN

Et mix af calcium og salte udviklet til at understøtte en sund muskelfunktion hos højtydende heste.

Et tilskudsfoder til avlshopper og hingste før og under avlssæsonen. Produktet indeholder en høj
mængde B carotin, vitamin A og E og er understøttet af umættede fedtsyrer samt jern.

Pulverform – Ingredienser : Calciumkarbonat 40%, Natriumklorid 40%
tilsætningsstoffer/kg : Konserveringsmidler: Calciumlaktat (E327) 200.000 mg
Analytiske bestanddele : Råaske 85,8%, Calcium 18,7%, Natrium 15,7%, Vand 5%, Træstof 0,3%, Råprotein 0,3%, Råfedt 0,16%,

Fosfor 0,01%

Pulverform – Ingredienser : Glukose, Fiskeolie 8%, Calciumkarbonat
tilsætningsstoffer/kg : Vitaminer og provitaminer: Vitamin A (E672) 200.000 IE, Beta karotin (E160a) 10.000 mg, Vitamin E (alfa

Næringsstoffernes betydning :

Analytiske bestanddele : Råaske 11%,

tokoferol acetat) 10.000 mg. Sporstoffer: Jern (som hydreret aminosyre chelat) (E1) 1700 mg
Vand 8%, Råprotein 5,5%, Uopløseligt aske i HCl 5%, Råfedt 4,5%, Natrium 1,3%, Træstof 0,3%

K+
ATP

Elektrolytbalancen og interaktionen imellem elektrolytterne har
en stor betydning for muskelfunktionen hos heste.
Muskelstivhed fremkaldt af træning kan i mange tilfælde
afhjælpes ved en korrekt elektrolyttildeling og herunder er
calcium og natrium af stor betydning.
Ved hård anstrengelse mister heste en betydelig mængde
elektrolytter/næringsstoffer via svedafgivelsen. Her er majoriteten
af disse elektrolytter natrium, men også calcium og magnesium
mistes i stor mængde. Et tilskud af et calcium og natrium
mix i perioder med hård træning kan understøtte en sund
muskelfunktion og hindre muskelstivheder.

Næringsstoffernes betydning :
CA++

ATP
ATP

ADP

B-karotin er ikke alene et forstadie til Vitamin A men også en direkte medspiller i biosyntesen af progesteron, det centrale hormon i spermens
kvalitet og levedygtighed og desuden af afgørende betydning i alle hoppens reproduktive stadier B-karotin er involveret i folliklernes
modning, brunstcyklussen og fosterets levedygtighed. Kvaliteten af hoppens colostrum er afhængig af tilførslen af vitamin E og B-karotin i
foderet; en vital beskyttelse af føllet i den første levetid. Vitamin A og vitamin E samt B-karotin sikrer sammen med de umættede fedtsyrer
en god progesteron produktion.

a
sarcolemme
reticulum sarc

ATP
Ca 2+
ATP

Næringsstoffernes værdi :

Na

ATP ADP

Næringsstoffernes værdi :

ADP

B-CAROTIN tilfører dagligt (500 kg hest) 500 mg B-karotin, 10.000 IE vitamin A, 500 IE vitamin E samt nogle umættede fedtsyrer som spiller
en vigtig rolle i frugtbarheden hos hopper og hingste.

ADP +

Muscle contraction

AZODINE dækker tabet af elektrolytter ind hos heste i hård
træning eller hos heste med et forhøjet elektrolytbehov. Produktet
kan anvendes sammen med Excell E/Excell E Powder.

Anvendelse :

Anvendelse :

B-CAROTIN anbefales ved tidlig ifoling i perioden fra januar til maj, hvor indholdet af B-karotin er lavt i grovfoderet og græsset.
Hingste: Når frugtbarhed og spermens kvalitet og levedygtighed er en afgørende faktor
Hopper: Til en god brunstcyklus, høj frugtbarhed og en god dannelse af colostrum.

AZODINE tilfører den fornødne calcium og natrium og ved anvendelse sammen med Excell E/ Excell E Powder understøttes restitutionen
på muskler der har været udsat for hård anstrengelse. En kort og god restitutionsperiode fører til en ”klar muskel” hurtigt og modvirker
ømme muskler generelt.

Fodervejledning :

Fodervejledning :

Tildeles i foderet:

Tildeles i foderet:
udvoksede heste – standardvægt (500 kg)
Hopper
2 skefulde (=50 gr) per dag
Hingste
1 – 2 skefulde (=25 gr per ske) per dag – afhængig af bedækningsraten

udvoksede heste
Standard hest (500 kg)
Lette hesteracer og ponyer

2 skefulde (=50 gr) per dag
1 skefuld (=25 gr) per dag

Anti-doping kontrol :

Anti-doping kontrol :

Dette er et non-doping produkt. AZODINE kan anvendes før, under og efter stævne.
op til

OK

Bør tildeles 60 dage før iberegnet ifoling hos hopper. Bør også anvendes 60 dage før bedækningssæsonen starter for hingste og under
bedækningsperioden.
OK

Vand bør altid være til rådighed for hesten ved tildeling af dette produkt..

Dette er et non-doping produkt. B-CAROTIN kan anvendes før, under og efter stævne.

40

dage*

op til

60

dage*

*Standard hest (500 kgr)
*Standard hest (500 kgr)

3000 gr spand med måleske ilagt

2000 gr spand bøtte med måleske ilagt
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BETAmAG FORTE

CHRySANPHyTON
En original sammensætning af solbær, hasselnød og chrysantellum som tilsammen udgør en rig kilde af
bioflavonoider og vitaminer som understøtter en sund blodtilførsel og flow i hestens hov.

Et flydende kompleks af organisk magnesium og zink til håndtering af adfærdsmæssig stress hos heste.
Flydende – Ingredienser : Magnesiumaspartat, Sukrose
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zinkklorid (E6) 12.700 mg, Aromatiske substanser: Glycin 29.800 mg
Analytiske bestanddele : Vand 71%, Råprotein 12,2%, Råaske 3,78%, Magnesium 1,3%, Råfedt 0,8%, Træstof 0,3%, Natrium 0,2%

Flydende – Ingredienser : Chrysanthellum americanum ekstrakt 44,45%, Sukkersirup 31,12 %, Solbærekstrakt 8,12%, Corylus
avellana ekstrakt 8,12%, 1.2 Propandiol 4,77%
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af vitaminer og provitaminer: Vitamin E/all-rac-alphatokoferol acetat (3a700) 2300 IE
Analytiske bestanddele : Vand 74%, Råprotein 1%, Råaske 1%, Råfedt 0,8%, Træstof 0,5%, Natrium 0,1%

Næringsstoffernes betydning :
Magnesium er en nøglefaktor i muskulaturen og for nervernes stofskiftesystem. Specielt i reguleringen af de sensitive nerveceller (en
dæmpende effekt). Den negative effekt på magnesiumniveauet i hestens krop efter både en fysisk og/eller en mental anstrengelse som
derved fører til stress er veldokumenteret. Heste som tildeles en lav eller direkte mangelfuld mængde magnesium i det daglige foder, kan
kun i en ganske kort periode kompensere for denne mangel. Zinks betydning i den neurale transmission er ganske for nyligt demonstreret³.

Næringsstoffernes betydning :
Hver ingrediens har en plantemæssig næringsstofprofil som er af speciel høj interesse når vi taler kapillærers og blodets gennemstrømning.
Hasselnød er specielt rig på antioxydanter, både i form af vitamin E og flavonoiderne ”proanthocyanidin” og ”quercetin”. Også dens
monoumættede (MUFA) og polyumættede (PUFA) fedtsyrer har givet forskernes opmærksomhed.

Næringsstoffernes værdi :

Solbær er bemærkelsesværdi set ud fra dens antioxydative virkning. Indholdet af beriget Vitamin C og flavonoiderne ”rutin” og ”myricetin”
samt gamma-linolensyre (omega 6) gør solbær til en meget stærk antioxydant.

BETAMAG Forte er flydende produkt sammensat af organisk magnesium og zink som er de vigtigste sporstoffer for regulering af det
muskulære og det nervemæssige stofskifte. Zinken der er anvendt i BETAMAG Forte er i form af den organiske IPALEGO form, som er unik
for produkter produceret af Vetoquinol. IPALIGO formen sikrer en unik høj biotilgængelighed.
Produktet bidrager til en god klargøring af hesten til det forestående pres og understøtter dens zink-kapacitet.

Chrysantellum indeholder primært flavonoider og saponiner (Chrysanthellin A og B) som har vist en støtte til den generelle blodcirkulation.

Anvendelse :

Anvendelse :

CHRYSANPHYTON er anbefalet til heste hvor blodcirkulationen i hoven er vigtig.

Et zink og magnesium supplement til heste som udsættes for stress eller som har let til stress.

Fodervejledning :

Fodervejledning :

Tildeles i foderet:

Tildeles i foderet:
Udvoksede heste
Standard heste eller lette heste
Ponyer

Standard heste (500 kg)
Lette heste eller ponyer
Føl

10-20 ml per dag
5-10 ml per dag
Halv dosering i forhold til ovenstående

Vand bør altid være til rådighed for hesten ved tildeling af dette produkt.

10 ml morgen og aften (20 ml per dag)
5 ml morgen og aften (10 ml per dag)

Anti-doping kontrol :

Anbefaling :

Dette er et non-doping produkt. Vær dog opmærksom på lokale regler! Inden frigivelse af hver batch nummer fra produktionen er produktet testet efter den franske dopingkontrol (LCH) idet de naturlige urter kan give udslag i positive dopingtests.

BETAMAG Forte bør tildeles i en periode på 2-4 uger. Det er altid tilrådeligt at konsultere en specialist/dyrlægen før brug for korrekt valg af
produkt eller forlængelse af brugsperioden.

OK

OK

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. BETAMAG Forte kan anvendes før, under og efter stævne.

op til

100

op til

dage*

50

dage*

*Standard hest (500 kgr)

*Standard hest (500 kgr)

1000 ml flaske med doseringstop

1000 ml flaske med doseringstop
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ELECTROLyT 7

ELImINATION

Et diætetisk tilskudsfoder til heste med højt indhold af elektrolytter, sporstoffer og vitaminer. Til
erstatning af elektrolyttabet i forbindelse med svedafgivelse.
Pulver – Ingredienser : Mælkepulver, Natriumklorid
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink (som zinksulfat monohydrat) (E6) 500 mg. Vitaminer og provitaminer:

Et flydende diætetisk tilskudsfoder til heste for understøttelse af nyrefunktionen. Til understøttelse af
restitutionen efter fysisk hård træning/konkurrence.

Vitamin E/all-rac-alphatokoferol acetat (3a700) 5900 IE, Vitamin C (som 6-palmityl-L-askorbinsyre) (E304) 5.900 mg. Konserveringsmidler:
Natriumdiacetat 190.000 mg
Analytiske bestanddele : Råaske 36,2%, Råprotein 14,3%, Klorid 11,8%, Natrium 11,7%, Vand 5%, Råfedt 0,87%, Kalium 0,83%,
Calcium 0,49%, Fosfor 0,44%, Træstof 0,4%, Magnesium 0,05%, Glukose 0,04%

Analytiske bestanddele : Vand 53%, Råaske 4%, Natrium 1,55%, Råfedt 0,8%, Træstof 0,3%, Råprotein 0,3%, Kalium 0,25%, Magnesium

Flydende – Ingredienser : Cukrose 56,3%, Artiskokekstrakt (cynara scolymus) 15,2%, javathe ekstrakt (orthosiphon stamineus) 9,6%, Bush
Kløverekstrakt (Lespedeza capitata) 9,5%, Magnesiumklorid 1,6%. Proteinkilder: Cynara scolymus, Orthosiphon stamineus, Laspedeza capitata

0,2%, Calcium 0,04%, Fosfor 0,01%

Næringsstoffernes betydning :

Næringsstoffernes værdi :

Disse tre dokumenterede og nøje udvalgte planter med et unikt indhold af fyto-næringsstoffer kan understøtte en sund nyrefunktion og
specielt i restitutionsperioden efter hård fysisk aktivitet.

ELECTROLYT 7 tilfører den fornødne sammensætning af elektrolytter i forbindelse med svedafgivelse og i perioder med rekonvalescent.
Den mineralsalt der er anvendt i ELECTROLYT 7 er meget hurtig optagelig og desuden er den velsmagende for hesten. Vitaminerne i
elektrolytproduktet hjælper til en hurtig restitution og desuden spiller vitamin C indholdet en vigtig rolle mht. minimal stressbelastning.

Artiskok indeholder først og fremmest phenolsyre (cynarin og chlorogensyre) og flavonoider som luteolin og scolymosid.
Java the er rig på saponin (aglycon, hederagenin), diterpener (orthosiphol A og B) og bioflavonoider (eupatorin og sinsetin) ligesom indholdet
af biotilgængeligt kalium er højt.
Buskkløver er rig (op til 0,1% i friske planter) på bioflavonoider lespedesin, n-pentacosan og n-hentriacontan).

Niveau for tab af vand/svedafgivelse
% af hestens
vægt

Volumen (i Liter) ved 450 kg
hest

5-6

~ 20-30

Moderat

7-9

~ 30-40

Intens

>9

> 40

Mild

God støtte når hesten har været i hård træning/konkurrence igennem længere tid. Synlige tegn på ubalance og affaldsstoffers ophobning
kan være nedsat præstation, vægt tab og generel ændring i adfærd.

Anvendelse :
ELIMINATION er et diætetisk tilskud til heste som er specielt anvendeligt til heste EFTER en hård træningsfase, konkurrenceperiode, løb
osv. for at skabe en hurtig restitution.

ELECTROLYT 7 kompenserer for elektrolyttabet som opstår stærk svedafgivelse og tilfører en generel støtte til stofskiftet.

Anvendelse :
ELECTROLYT 7 er anbefalet ved hård fysisk belastning, til at opnå en god restitutionsperiode, til rekonvalescent, til appetitløshed og til
varme klimatiske betingelser/perioder.

ELIMINATION tildeles alene eller sammen med hestens foder. Vand bør altid være til rådighed for hesten ved anvendelse af dette produkt.
Det anbefales at rådføre sig med dyrlægen ved brug af dette produkt i en længere periode end 6 måneder.

IMPORTANTdag
Svedafgivelse/per
WICHTIG
Vand bør
være til rådighed
Sweating
- Sudation
- Schwitzen
når dette
produkt
tildeles
/ day - jour - täglich
hesten

Fodervejledning :
Tildeles i foderet eller i drikkevandet:
Udvoksede heste
Standard heste (500kg)
Føl og ponyer

Fodervejledning :

3 skefulde (120 gr per dag)
1½ skefuld (60 gr per dag)

1

( = 40g)

2

( = 80g)

3

( = 120g)

Udvoksede heste
Standard hest 500 kg

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. Vær dog opmærksom på lokale regler! Inden frigivelse af hver batch nummer fra produktionen er produktet
testet efter den franske dopingkontrol (LCH) idet de naturlige urter kan give udslag i positive dopingtests.

Vand bør altid være til rådighed for hesten ved tildeling af dette produkt.

OK

OK

Anti-doping kontrol :

50 til 100 ml per dag i 5-10 dage

Dette er et non-doping produkt. ELECTROLYT 7 kan anvendes før, under og efter stævne.

op til

30

op til

dage*

75

op til

dage*

20

dage*

*Standard hest (500 kgr)

*Standard hest (500 kgr)

1200 gr spand med doseringsske

3000 gr spand med doseringsske

1000 ml flaske med doseringstop
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ELyTAAN

ENERGy BOOSTER

Et flydende kompleks som er rig på elektrolytter, mineraler og essentielle aminosyrer. Til erstatning for
tabet af elektrolytter og dermed væskeubalance efter stærk svedafgivelse hos hesten.
Flydende – Ingredienser : Sakkarose 28,6%, Magnesiumklorid 18,7%, Natriumklorid 8,4%, Kaliumklorid 2%, Calciumklorid 1%
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink som klorid, monohydrat (E6) 1436 mg, Jern (som jernklorid hexahydrat)

En elektrolytpasta til heste og ponyer med et højt indhold af elektrolytter og koncentreret energi.
Oral pasta i sprøjte – Ingredienser : Glycin, Natriumklorid, Kaliumklorid, Glukose, Calciumgluconat, Magnesium hydrogenfosfat 0,6%
tilsætningsstoffer/kg : Aminosyrer og salte: DL-Methionin (3.1.1) 75.000 mg, L-lysin (monoklorhydroklorid) (3.2.3) 7.500 mg. Vitaminer

og provitaminer: Vitamin E/allrac-alpha-tokoferolacetat (3a700) 100.000 IE. Vitamin PP 13.500 mg, Vitamin B2 7.900 mg, Vitamin B1 (hydroklorid)
7.900 mg, Vitamin B6 (3a831) (pyridoxin hydroklorid) 1.600 mg, Vitamin B12 50 mg. Sammensat af sporstoffer: Jern (som jerncitrat) (E1) 2.300 mg,
Zink som klorid (E6) 800 mg. Analytiske bestanddele : Råprotein 11,7%, Råfedt 10,7%, Råaske 8%, Klorid 3,5%, Natrium 1,6%, Kalium
1,2%, Træstof 1%, Glukose 0,8%, Calcium 0,13%, Magnesium 0,1%

Heste er et af de pattedyr som har en ekstrem svedafgivelse – en form for termoregulering – afhængig af fysisk aktivitet og omgivelsernes
temperatur. I denne svedafgivelse mistes en stor mængde vigtige næringsstoffer også. ELYTAAN er en flydende fuld erstatning for dette
næringsstofstab. Sammensætningen er udviklet til at stimulere tørst fornemmelsen hos hesten og dermed få hesten til selv at søge væske.
Ud over at tilføre det nødvendige NaCl er produktet rig på vitaminer (specielt calciumpantothenat (vitamin B3) og niacin (vitamin B5),
spormineraler og aminosyrer (lysin og DL methionin, som er direkte involveret i proteinsyntesen og musklernes opbygning). ELYTAAN
tilfører maksimal næringssupport og kan bruges som sikkerhed for fulde depoter før en hård fysisk udfordring og til hurtig regenerering efter
konkurrence.

120

Hesten under fysisk eller psykisk stress har behov for en hurtig og letoptagelig elektrolyt og
energiblanding med en korrekt sammensætning af vitaminer, mineraler og aminosyrer. ENERGY
BOOSTER er specielt relevant under udholdenhedssport som distanceridning, military, løb af
forskellig art , ved lang transport eller ved sygdom. Elektrolytkoncentrationen i plasma viser ikke
nødvendigvis omfanget af det underskud der er opstået i forbindelse med den fysiske aktivitet4.
ENERGY BOOSTER tilfører de nødvendige næringsstoffer der kompenserer for de tabte ved
sportsudøvelsen, transporten og lignende.

100

ENERGY BOOSTER i ”klar til brug pasta” støtter hesten med:
• Elektrolytter og mineraler, til erstatning for de tabte og til understøttelse til nervesystemet
• Et kompleks af B vitaminer til fysisk mobilisering og til stimulation af appetitten
• E vitamin som antioxydant beskytter den muskelcellerne mod oxydativ stress
• Jern som er essentiel for hæmoglobin produktionen
• Aminosyrer for et optimal stofskifte og en hurtig restitution

Ekstrem næringsstofstab i forbindelse med konkurrence
• Mest set i distance- og militarysporten
• Sammenfald af varme, elektrolyttab, syre-base udtømning fører til udmattelse
• Indsats: Stop træningen, nedkøl hesten, giv adgang til drikkevand og hø (i milde tilfælde).
• Forberedelse til hård præstation: Tilvendelse til klimaet, tildeling af elektrolytter og vand under præstationen (eks. distanceridning)

Anvendelse :

Anvendelse :

% of Pre-ride

Næringsstoffernes værdi :

Pre-ride

Næringsstoffernes værdi :

Plasma

Total body content

80
60
40

20
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Plasma

Total body content

100

% of Pre-ride

(E1) 254 mg, Kobber som kobberklorid, dihydrat (E4) 188 mg, Mangan som manganklorid, tetrahydrat (E5) 99 mg. Aminosyrer og salte:
DL-Methionin (3.1.1) 1067 mg, L-lysin (monoklorhydrat) (3.2.3) 1069 mg. Sammensat af vitaminer og provitaminer: Niacin 716 mg, Capantothenat 713 mg. Aromatiske substanser: Glycin 4800 mg
Analytiske bestanddele : Vand 53%, Aske 17,5%, Klorid 14%, Natrium 3,6%, Glukose 2,9%, Magnesium 2,1%, Kalium 1,15%,
Råprotein 0,9%, Råfedt 0,8%, Calcium 0,43%, Træstof 0,3%

80
60
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ENERGY BOOSTER er anbefalet til:
Na+
k+
ClSportsheste:
- Til forberedelse inden intensiv fysisk aktivitet/høj præstation
- Til hurtig restitution imellem konkurrence
Generel anvendelse:
- I perioder med hårdt arbejde, høje temperaturer, i sygdomsperioder, til hingste i bedækningssæsonen, til avlshopper lige efter foling.

ELYTAAN kan tildeles dagligt for tildeling af elektrolytter, vitaminer og aminosyrer som understøttelse til stofskiftet. Produktet kan også
anvendes til at opfylde depoter inden fysisk hård aktivitet eller lige efter hård belastning som f.eks.:
• I sygdomsperioder
• Imellem konkurrenceklasser eller lige efter end præstation.
• Avlshopper efter foling
• Inden transport eller hård fysisk præstation

Fodervejledning :

Fodervejledning :

Udvoksede heste
Standard heste 500 kg i konkurrence
Vedligehold/Generel
Føl/Ponyer

ELYTAAN kan gives direkte i hestens mund (dvs. tildeling er muligt selv om hesten ikke er tørstig eller har adgang til foder) eller i drikkevandet alternativt foderet. Vær opmærksom på at hesten skal have adgang til drikkevand ved brug af ELYTAAN.
Udvoksede heste
Standard heste 500 kg
20 til 40 ml per dag
Føl og ponyer
10 til 20 ml per dag

½-1 sprøjte (20gr) efter behov
½-1 sprøjte (20gr) efter behov
Halvdelen af ovenstående

Kan tildeles over en 3 dages periode. Vand skal altid være til rådighed for hesten ved brug af produktet. Ved forlængelse af perioden for brug
af ENERGY BOOSTER bør dyrlægen rådføres.

Bør tildeles i 1-3 dage afhængig af situationen. Spørg din dyrlæge ved tvivl eller ved tildeling af ELYTAAN igennem en længere periode.

op til

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. ENERGY BOOSTER kan anvendes før, under og efter stævne.

OK

Dette er et non-doping produkt. ELYTAAN kan anvendes før, under og efter stævne.

OK

Anti-doping kontrol :

50

dage*

*Standard hest (500 kgr)

*Standard hest (500 kgr)

20 gr. oral sprøjte

1000 ml flaske med doseringstop

KøbTlf.
dine
72tilskudsprodukter,
40 77 11
hvorwww.hesteklinikherning.dk
du kan få professionel rådgivning

Schotttilskudsprodukter,
II HC, Hinchcliff KW. Treatments affecting fluid and electrolyte status during exercise. Vet Clin. North Am: Equine Pract. 1998; 14(1): 175-204.
KøbReference:
dine
hvor du kan få professionel rådgivning
4
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EQUILISER

EPF 10

Et tilskudsprodukt til heste rig på Tryptofan, organisk magnesium og B vitaminer. Udviklet til reduktion
af stress hos heste – specielt de heste der viser tegn på uligevægt i pressede situationer.
Pulver – Ingredienser : Glukose, Laktose, Magnesiumfumerat 13,5%
tilsætningsstoffer/kg : Aminosyrer og salte: L-Tryptofan (3.4.1) 100.000 mg, Vitaminer og provitaminer: Vitamin B1

kølegel til led og sener på hest.
Gel til udvortes brug – Ingredienser :

Demineraliseret vand, Propanol, Hamamelis ekstrakt, Magnesiumsulfat, Thymol,
Kaliumklorid, Aluminiumsulfat, Natriumsulfat, Kaliumiodat

(Thiaminmononitrat) 7.500 mg, Vitamin PP (Niacin) 5.000 mg, Vitamin B6 (pyridoxin hydroklorid – 3a831) 3.300 mg
Analytiske bestanddele : Råaske 10,5%, Råprotein 9%, Vand 9%, Aske uopløseligt i HCl 6,9%, Magnesium 1,3%, Natrium 1%, Træstof
0,4%, Råfedt 0,3%

EPF 10 indeholder ingen æteriske olier som f.eks. kamfer, mentol eller rosmarinolie.

Næringsstoffernes betydning :

Tryptophan
S - Hydroxytryptophan

Ingredienserne i EQUILISER er sammensat til at understøtte en balance i
hestens nervesystem i perioder med forhøjet stressniveau. Vitamin B1 hjælper
neurontransmissionen og assisterer vitamin B6 i nerve metaboliseringen.
Magnesiums betydning i nervesystemet er vigtig – fordi det har en afslappende
virkning og en ”anti-stress” effekt via relationen til ion kanalerne. Sammen med B6
er magnesium impliceret i serotonindannelsen som er en nøgle neurotransmitter.
Serotonin spiller en central rolle i sindsbevægelsen/sindstilstanden. Den dannes vha.
tryptofan - en aminosyre med afgørende betydning for nervesystemets stabilitet.
Tilskud med Tryptofan er anbefalet til heste med tendens til stress og ubalance og
hvor aminosyren Tryptofan ikke er tilstrækkelig til rådighed via det almindelige foder.

Anvendelse :
EPF 10 er en gel til udvortes brug som giver en afslappende virkning og restituerer de kropsdele gelen påføres – f.eks. led, sener og
muskelområder. EPF 10 har en neutral pH. Den virker via normal osmose. EPF 10 kan nedkøle et lokal område ganske hurtigt og er derfor
god til pludselige slag – for eksempel til springehesten der tager en bom …

Tryptophan

Transmitting
neuron

S - Hydroxytryptamine
(serotonin)

Vesicle
containing
serotonin

Serotonin
reuptake
transporter

Synapse

Serotonin
recepters

Receiving
neuron

Brugsvejledning :

Næringsstoffernes værdi :

Påfør gelen på tør og ren hud. Masser det godt ind i huden. Kan bandageres uden det blistrer. Kan påføres op til 3 gange dagligt.

EQUILISER er en kombination af L-Tryptofan, Vitamin B1 og B6, niacin og organisk magnesium udviklet til at afbalancere nervesystemet hos
hest med tendens til stress i pressede situationer.

Må ikke påføres sår eller ødelagt hud.

Anvendelse :
Til afbalancering og stabilisering af nervesystemet hos heste, således hesten er mere afslappet og lettere håndterbar.

Fodervejledning :

Anti-doping kontrol :

Bør administreres i minimum 2-4 uger.
Heste: 1 ske (=20 gram) per dag
Ponyer: ½ ske (=10 gram) per dag
Udvoksede heste
Standard heste 500 kg før konkurrence
Til cool effekt på nervøs hest

Dette er et non-doping produkt. EPF 10 kan anvendes før, under og efter stævne.

Opbevaring:
Ved opbevaring i køleskab, er gelen kold til ”straks-brug”.

2 dage før konkurrence og under konkurrencen
Tildeles min. i 14 dage og evt. længere

Det anbefales at konsultere din dyrlæge inden forlængelse af perioden for tildeling af EQUILISER.

OK

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. EQUILISER kan anvendes før, under og efter stævne.
op til

25

dage*

*Standard hest (500 kgr)

520 ml flaske

500 grams bøtte med doseringsske

Køb
dine
tilskudsprodukter,
Tlf.
72 40
77 11
hvor
du kan få professionel rådgivning
www.hesteklinikherning.dk

Køb
Køb
dine
dine
tilskudsprodukter,
tilskudsprodukter,
hvor
hvor
dudu
kan
får
fåprofessionel
professionelrådgivning
rådgivning
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EXCELL E

EXCELL E POWDER
Tilskudsprodukt rig på L-lysin, vitamin E, organisk selen og magnesium. Til understøttelse af
den muskulære funktion hos heste – specielt de i træning i vinterperioden eller ved opstart på
træningssæsonen.
Pulverform – Ingredienser : Glukose, Magnesiumoxid 1,2%
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Selen (organisk fra saccharomyces cerevisae CNCM I-3060 – selen inaktiveret

Flydende koncentrat af vitamin E og organisk selen, magnesium og lysin. Til understøttelse af
muskelfunktionen og muskelrestitutionen hos heste i træning.
Flydende – Ingredienser : Magnesiumklorid 17%, Glycerin.
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Selen (organisk fra saccharomyces cerevisae

CNCM I-3060 – selen inaktiveret gær)
(E3b8.10) 23 mg. Aminosyrer og salte: L-lysin (monoklorhydrat) (3.2.3) 89.720 mg. Sammensat af vitaminer og provitaminer: Vitamin E/all
rac-alpha-tokoferolacetat (3a700) 105.140 IE
Analytiske bestanddele : Vand 53%, Råprotein 12,8%, Råfedt 12%, Råaske 8,6%, Magnesium 1,95%, Natrium 1,6%, Træstof 1,5%

gær) (E3b8.10) 10 mg. Aminosyrer og salte: L-lysin hydroklorid (3.2.3) 49.300 mg. Vitaminer og provitaminer: Vitamin E/all rac-alphatokoferolacetat (3a700) 45.000 IE
Analytiske bestanddele : Råaske 14,7%, Aske uopløseligt i HCl 12%, Vand 9%, Råprotein 6%, Råfedt 4%, Træstof 1,5%, Natrium 1%,
Magnesium 0,6%

Næringsstoffernes betydning :

Næringsstoffernes betydning :

Selen og Vitamin E er to biologiske antioxydanter som understøtter cellemembranerne i muskulaturen mod de frie radikaler. De spiller en
central rolle i muskulaturens bevaring og sundhedstilstand:
- Muskelstivheder/spændinger efter fysisk aktivitet

Lysin er en essentiel aminosyre, og er nøglen i syntesen i mange enzymsystemer. Lysin er ligeledes nødvendig for muskeludvikling og er
element i collagen omsætningen.
Vitamin E og Selen, 2 antioxydanter som spiller en vigtig rolle i muskelcellernes bevarelse og beskyttelse – de virker som et naturligt skjold
for muskelcellerne.
Magnesium spiller sammen med kalium en vital rolle i protein-, fedt- og kulhydratomsætningen.

Nedsat præstation relateret til dårlig muskulatur og muskelfunktion kan ses hos 18% af sportshestene 5
Vitamin E støtter en optimal cellefunktion via beskyttelse mod oxydering underfysisk aktivitet og støtter mitokondriernes aktivitet
(energistofskiftet)
Magnesium spiller sammen med kalium en afgørende rolle i protein, fedt og kulhydratomsætningen
Lysin er en essentiel aminosyre, og er nøglen i syntesen i mange enzymsystemer. Lysin er ligeledes nødvendig for muskeludvikling og er
element i collagen omsætningen.
Alt sammen afgørende for sportshestens præstationsevne.

God muskulær funktion understøttes af:
-Foder: Kontrolleret tildeling af sukker og stivelse i forhold til arbejdsniveauet
- Træning: Kontinuerlig træning. Dvs. ikke store udsving i mængde og intensivitet
- Elektrolytter: Vær opmærksom på behovet ved svedafgivelse – tildel elektrolytter efter behov.
- Antioxydanter: Vitamin E 1-6 IE/kg/dag – Selen 1- 2 mg/dag

NB. EXCELL E indeholder organisk selen (Sel-Plex) for en højere optagelighed end i en uorganisk form.

Næringsstoffernes værdi :

Næringsstoffernes værdi :

Ofte, og specielt i vinterperioden, er behovet højt for lysin, Vitamin E og selen. Disse er vigtige for en god muskelfunktion! Muskelfunktionen
kan ofte være udfordret i vintertiden hvor perioden på stald er forholdsvis lang og træningen foregår under kolde forhold. EXCELL E Powder
kan tilfører netop disse næringsstoffer og kan med fordel kombineres med AZODINE eller ELECTROLYT 7 for tilførsel af elektrolytter.

EXCELL E tilfører 4 næringsstoffer som er værdifulde for musklernes metabolisme:
- L-lysin en essentiel aminosyre, nødvendig for muskelproteinsyntesen
- Vitamin E og Selen, 2 antioxydanter som spiller en vigtig rolle i muskelcellernes bevarelse og beskyttelse
- Magnesium som hjælper neurotransmissionen i muskulaturen.

Anvendelse :
Tilskudsprodukt til heste:
EXCELL E Powder er specielt anbefalet som en støtte til en god muskelfunktion hos heste i træning generelt, i vinterperioden, til genopstart
efter pause og lignende tilfælde.

Anvendelse :
Tilskudsprodukt til heste:
EXCELL E er specielt anbefalet som en støtte til en god muskelfunktion

Fodervejledning :

Fodervejledning :

Excell E tildeles i foderet eller evt. i drikkevandet. Flasken skal rystes godt før brug!
Udvoksede heste
Standard hest 500 kg
Sportsheste
20 ml per dag
Ved muskulære stivheder og spændinger
Hobbyheste
Støtte til sund muskulatur
10 ml per dag
Lette heste og ponyer
½ dosering af ovenstående

Excell E Powder tildeles i foderet.
udvoksede heste
Standard hest 500 kg
Føl og Ponyer

Anti-doping kontrol : Dette er et non-doping produkt. EXCELL E kan anvendes før, under og efter stævne.

Dette er et non-doping produkt. EXCELL E Powder kan anvendes før, under og efter stævne.

op til

12

op til

20

op til

dage*

dage*

60

dage*

*Standard hest (500 kgr)

1000 ml flaske med doseringstop

OK

50

dage*

Anti-doping kontrol :
OK

op til

2 skefulde (=50 gr) per dag
1 skefuld (=25 gr.) per dag

*Standard hest (500 kgr)

1000 g bøtte med måleske

250 ml flaske med doseringstop

Martin BB et al. Clinical evaluation of poor training or racing performance in 348 horses (1992-1996).AAEP
KøbReference:
dine
tilskudsprodukter,
hvor du kan få professionel rådgivning

3000 g spand med måleske

Køb
dine
tilskudsprodukter,
Køb
dine
tilskudsprodukter,
hvor
du
kan
få
professionelrådgivning
rådgivning
hvor du får professionel
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FLEXADIN UCII®

FLOGESTAN

Et revolutionerende led produkt baseret på en UC-II® patenteret native type II collagen, methyl sufonly
methane (mSm) og letoptageligt cheleret mangan (IPALIGO®). Understøtter en sund ledfunktion og
god bevægefrihed hos hesten.

Ler på basis af arnika.

Pulver – Ingredienser : Laktose, Methyl sulphonyl methane (MSM) 39,6%, Kaliumklorid, Udenatureret Type II collagen (UC-II®) 0,8%
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Mangan som hydreret aminosyre chelateret mangan (E5) 480 mg
Analytiske bestanddele : Vand 12%, Råaske 7,3%, Aske uopløseligt i HCl 5,2%, Natrium 1%, Råprotein 0,4%, Træstof 0,4%, Råfedt 0,3%

officinalis, Mentol, Lavendel

Ler – Ingredienser :

Aluminium, Silikat, propylen glycol, Vand, Zinkoxyd, Arnika Montana, Benzylalkohol, GuarGum, Rosmarin

FLOGESTAN er en unik kaolin baseret ler med indhold af revitaliserende komponenter som zink, arnika og lavendel (som er veldokumenterede
til udvortes brug).

Næringsstoffernes betydning :

Sammensætningen består af aktive stimulerende substanser som via huden øger blodcirkulationen rundt om led, sener, muskulatur og
bevægeapparatet generelt.

Nativ/det oprindelige (også udenatureret) Type II collagen (UC-II®) har bevaret sin oprindelige spiralformede struktur takket være den
patenterede udvindelsesproces - dette adskiller UC-II® fra den ellers almindeligt anvendte hydrolyserede collagen i mange ledprodukter.

FLOGESTAN kan anvendes både kold og varm.

Methyl Sulphonyl methane (MSM)er en ingrediens som findes naturligt i flere planter. Det er en kilde af svovl som er meget biotilgængelig
idet den er i organisk form. Denne form af svovl er en naturlig del af glycosaminoglycan (GAGs) og findes som en naturlig bestanddel i sundt
brusk.
Mangan er et nøglenæringsstof og spiller en stor rolle i brusksyntesen.

Anvendelse :

Anvendelse :

Tilskudsprodukt til heste:
FLEXADIN UC-II® er specielt interessant til de sportsheste der har behov for en god support til led – herunder bruskdelen.

Hest: FLOGESTAN kan anvendes både kold og varm . Produktet er klar til brug ved kold anvendelse til akutte skader og kan varmes op i
mikroovn eller i meget varmt vand til mere langvarig anvendelse, som f.eks. sene skader.

Fodervejledning :

vejledning til kold og varm anvendelse :

Tildel FLEXADIN UC-II til hestens foder.
Den anbefalede dosering afhænger af træningens omfang og niveau:
Sports- og løbsheste: Daglig tildeling
Sportsheste til understøttelse: Begynd tildeling 4 uger før konkurrencesæsonen og fortsættes under hele sæsonen.
Følg vedligeholdelsestildelingen.
Til ledsupport: I minimum en 12 ugers periode efter support tildelingen.

PÅFØRES IKKE PÅ ÅBNE SÅR. LUK LÅGET EFTER BRUG!
Kold anvendelse (kan opbevares i køleskab):
- Påføres i ½ cm tykt lag på benet
- Kan anvendes 1-2 gange daglig. Fjernes med varm vand eller børstes grundigt af hvis stivnet.
Varm anvendelse.
- Let låget inden opvarmning i mikroovn
- Kan varmes op i meget varmt vand – lad bøtten ligge (med låg på) i vand i op til 20 minutter
- Tilsikre at det ikke brænder hånden inden påførsel på hestens ben
- Kan med fordel pakkes ind i film inden pålægning af bandage
- Kan fjernes med varmt vand

Udvoksede heste 500 kg:
Ledsupport: 1½ skefuld (15 gr.) i minimum 12 uger
Vedligehold: 1 skefuld (10gr.) dagligt.
OK

Anti-doping kontrol :

Anti-doping kontrol :

Dette er et non-doping produkt. FLEXADIN UC-II® kan anvendes før, under og efter stævne.

Vær dog opmærksom på lokale regler!
op til

60

dage*

*Standard hest (500 kgr)

1000 gram bøtte

600 g bøtte med måleske

KøbTlf.
dine
72tilskudsprodukter,
40 77 11
hvorwww.hesteklinikherning.dk
du kan få professionel rådgivning

KøbKøb
dine
tilskudsprodukter,
dine
tilskudsprodukter,
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få
professionel rådgivning
rådgivning
hvor du får professionel
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HAEmOLyTAN 400

GESTAmASH PROTECT
En fordøjelsesunderstøttende mash til heste med højt indhold af gavnlige bakterier som støtter en god
tarmflora og som skånsomt igangsætter en god peristaltik.
Erstatningsmåltid – Ingredienser :

Et flydende jernpræparat til heste med højt indhold af mineralerne jern, kobber, kobolt, Zink (IPALIGO®)
og vitaminer. Understøtter behovene for syntesen af røde blodlegemer.

Havre, Majsflager, Bygflager, Solsikkekager, Hørfrø, Calciumcaseinat med lecithin, Burrepulver,

Flydende – Ingredienser : Sukrose, Glycerin
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink som klorid, monohydrat (E6) 3970 mg., Jern (som jerncitrat) (E1) 3490 mg,

Natriumkarbonat

tilsætningsstoffer/kg : Fordøjelsesfremmende: Saccharomyces cerevisae CBS 493.94 (E 4a1704): 0.61 x 10 CFU
Analytiske bestanddele : Vand 13%, Råprotein 11%, Træstof 10%, Råfedt 5%, Råaske 2,5%, Fosfor 0,4%, Calcium 0,15%, Natrium 0,1%
8

Kobber som kobberklorid, dihydrat (E4) 198 mg, Kobolt som sulfat, heptahydrat (E3) 12 mg. Vitaminer og pro-vitaminer:Vitamin B1 som
klorid 1190 mg, Vitamin B6 (pyridoxin hydroklorid – 3a831) 801 mg, Niacin 794 mg, Pantothenic acid 793 mg, Vitamin B2 (riboflavin) 792
mg, Folinsyre 397 mg, Vitamin K3 198 mg, Vitamin B12 12 mg. Aromatiske substanser: Glycin 9799 mg
Analytiske bestanddele : Vand 48%, Råprotein 3,2%, Råaske 1,72%, Råfedt 0,8%, Træstof 0,3%, Natrium 0,2%

Næringsstoffernes betydning :
Ekstruderet (varmebehandlet) hørfrø, burre, mælkeprotein (16% glutamin) og natrium karbonat har tilsammen en meget positiv indflydelse
på tarmens slimhinde:
- Ekstruderet hørfrø har en beskyttende rolle i forhold til mekanisk slid på slimhinden (sandpartikler og lign. der kan ridse, slibe og på anden
vis genere tarmslimhinden)
- Burre (rig på polysakkarider/planteslim) har en ”smørende” virkning
- Mælkeprotein (16% glutamin) favoriserer enterocytternes sundhed og funktion
- Natriumkarbonat virker som buffer på pH værdien i tarmen
Saccharomyces cervisiae tilfører understøttende bakterier til stortarmen på hesten, således de udraderer pladsen for de skadelige og patogene
bakterier.

Næringsstoffernes værdi :
Jern og kobber er grundsten i hæmoglobin syntesen; Vitamin K3 er direkte ansvarlig for produktionen af prothrombin som er afgørende i
forbindelse med koagulationsmekanismen. B vitamin komplekset er vigtig i forbindelse med energiproduktionen, aminosyre metabolismen
og generelt for celleformationen. De sporstoffer der er anvendt i HAEMOLYTAN 400 er en let biotilgængelig form – organisk form som
(IPALIGO). Øget behov som ved hård fysisk aktivitet, sygdom, anæmi, drægtighed, efter foling og lignende kan hurtigt kommes i møde med
HAEMOLYTAN 400.

Anvendelse :
HAEMOLYTAN 400 er anbefalet til:
Sportsheste:
- Ved nedsat præstation
- Ved intens træning eller hårde stævnefaser
I sygdomsperioder eller ved fysisk dårlig huld og tilstand
Hingste i bedækningssæsonen
Avlshopper i den sidste tredjedel af drægtigheden

Næringsstoffernes værdi:
GESTAMASH PROTECT er et diætetisk mix sammensat af let tilgængeligt energi, pre- og probiotika, og tarmflora understøttende ingredienser.
Det er en ”klar-til-brug” mash, som er perfekt i overgangen fra hø-diet til kraftfoder, i boksros perioder, post operation og generelt som støtte
til en sund tarmfunktion.

Anvendelse :
GESTAMASH PROTECT er specielt velegnet når hestens tarm skal understøttes:
- Post operation
- Til brug ved overgang fra ”hø-diet” til almindelig kraftfodertildeling
- Ved boksro
- Til stævneheste med tendens til stress og dermed manglende appetit når de er på stævnepladsen

Fodervejledning :

Fodervejledning :

Bør tildeles i 3 ugers perioder

udvoksede heste
Standard hest 500 kg
Lette heste, ponyer og føl

Én portionspose mash blandes med 750ml – 1 liter varmt vand – mashen skal bare lige dækkes. Grøden tildækkes i nogle få minutter så
mashen får lov at svulme op. Tildeles hestenmens grøden stadig er let varm/lunkent.
Kan anvendes som erstatning for kraftfoder op til 3 gange dagligt i en kortere periode – f.eks. post kolik.
Kan ligeledes anvendes som erstatning for 1 fodring med kraftfoder 1 gang om ugen for understøttelse af en sund tarmfunktion.
GESTAMASH PROTECT må IKKE udfodres tørt. Eventelle uspiste rester skal fjernes 1 gang i døgnet fra krybben. Hesten bør have adgang til
vand ved brug af GEATAMASH PROTECT.
Produktet bør opbevares tørt, mørkt og køligt.

Dagligt program
10-15 ml per dag
5-10 ml per dag

OK

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. HAEMOLYTAN 400 kan anvendes før, under og efter stævne.

op til

100

dage*

op til

25

dage*

OK

Anti-doping kontrol :

ugentlig program
20 ml 2-3 gange ugentlig
15 ml 2-3 gange ugentlig

Dette er et non-doping produkt. GESTAMASH PROTECT kan anvendes før, under og efter stævne.

*Standard hest (500 kgr)

1000 ml flaske med doseringstop

250 ml flaske med doseringstop

Box med 9 poser a 600 gram

KøbTlf.
dine
72tilskudsprodukter,
40 77 11
hvorwww.hesteklinikherning.dk
du kan få professionel rådgivning

Køb
dine
tilskudsprodukter,
Køb
dine
tilskudsprodukter,
hvor
du
kan
fåprofessionel
professionelrådgivning
rådgivning
hvor du får
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*Standard hest (500 kgr)

kERABOL

kERABOL BIOTIN

Et flydende koncentrat til heste med indhold af D-biotin, DL-methionin (organisk svovl kilde), og organisk
zink, mangan (IPALIGO® sporelementer) og selen, som alle er afgørende medspillere i udviklingen af god
hovstruktur og pelslag hos hest.
Flydende – Ingredienser : Natriumklorid, magnesiumklorid
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink som klorid, monohydrat (E6) 9.400 mg., Mangan som klorid (E5) 2.970 mg,

Et originalt biotin produkt bestående af D-biotin, methionin, og IPALIGO® Zink med organisk selen (SelPlex®) og IPALIGO® mangan til en sund hovvækst og en god pelssætning.
Pulver – Ingredienser : Glukose, Laktose
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink (hydreret aminosyre cheleret zink) (E6) 6.650 mg. Mangan (hydreret aminosyre

cheleret mangan) (E5) 2.000 mg. Selen (organisk i form af inaktiveret selengær – saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (E3b8.10) 16 mg.
Aminosyrer og salte: DL-Methionin, teknisk rent (3.1.1) 334.900 mg. Vitaminer og pro vitaminer: D-Biotin 1.300 mg
Analytiske bestanddele : Råprotein 21%, Råaske 12%, Vand 7%, Uopløseligt aske i HCl 6,5%, Natrium 1%, Træstof 0,3%, Råfedt 0,3%.

Selen som selenit (E8) 25 mg. Aminosyrer og salte: DL-Methionin (3.1.1) 9.900mg. Vitaminer og pro vitaminer: D-(+)-biotin 1.485 mg, Betakarotin (E160a) 1,39 mg. Aromatiske substanser: Glycin 30.300 mg
Analytiske bestanddele : Vand 86%, Råprotein 4,2%, Råaske 1,7%, Råfedt 0,8%, Træstof 0,3%, Natrium 0,2%

Næringsstoffernes betydning :

Næringsstoffernes betydning :

D-Biotin (eller Vitamin B7) er en essentiel komponent i mange enzymsystemer som indgår i dannelsen af knogler, vækst generelt og i
dannelsen af hud. D-Biotin spiller en afgørende rolle i kulhydrat, fedt og protein metabolismen, specielt alpha- og beta-keratin og dermed
hov og hår dannelsen.
Methionin, er en essentiel aminosyre og er afgørende i cystin dannelsen. Cystin er er den begrænsende faktor i keratin syntesen – så
Methionin er afgørende for en god hov dannelse.
Som en komponent i mere end 200 enzymer er Zink en vigtig brik i mange cellefunktioner. Zink er vigtig for
skabelsen af en god og sund hovstruktur, for dannelsen af pels og udviklingen af hud. Zink er vigtig i forbindelse
med celledelingen, for cellemodningen til keratinocytter og for interaktionen imellem proteiner, herunder
modtagelsen af keratin.

Alpha-keratin, et strukturelt protein, består af alanin, glycin, og den svovlholdige aminosyre cystin (omdannet fra methionin). Selen er
involveret i samme cystin syntese.
D-Biotin (eller Vitamin B7) er en essentiel komponent i mange enzymsystemer som indgår i dannelsen af knogler, vækst generelt og i
dannelsen af hud. D-Biotin spiller en afgørende rolle i kulhydrat, fedt og protein metabolismen, specielt alpha- og beta-keratin og dermed
hov og hår dannelsen.
Methionin, er en essentiel aminosyre og er afgørende i cystin dannelsen. Cystin er er den begrænsende faktor i
keratin syntesen – så Methionin er afgørende for en god hov dannelse.
Som en komponent i mere end 200 enzymer er zink en vigtig brik i mange cellefunktioner. Zink er vigtig for skabelsen
af en god og sund hovstruktur, for dannelsen af pels og udviklingen af hud. Zink indarbejdet ind i ”finger” zinkproteiner
(navnet pga. formen på disse proteiner) er nødvendige for celledelingen, for cellemodningen til keratinocytter og for
interaktionen imellem proteiner. Et forhold på 1:3 mellem zink og mangan er fornuftig i forhold til keratinsyntesen.

Selen og Mangan i biotilgængelig form understøtter ikke bare keratinsyntesen men er også vigtige antioxydanter.
Methionin

Den yderste del af hovvæggen (stratum externum) indeholder en
variation af fedtsyrer – her iblandt kolosterolsulfat. B-karotin, en
antioxydant, tilsikrer at disse fedtsyrer bevares bedst muligt.

Næringsstoffernes værdi:

Lipid
bilayer

KERABOL BIOTIN er tilskudsfoder til heste rig på biologisk værdifuldt zink, D-biotin, methionin, mangan og selen.

ß-CAROTENE

Anvendelse :

Næringsstoffernes værdi:

KERABOL skal anvendes dagligt for at understøtte en god hovvækst, med en god cellebinding og dermed elastisk hov, som ikke så let flækker
og revner. KERABOL kan med fordel kombineres med SEVERIT – specielt i sommerperioden. Vær opmærksom på at horndannelsen, tager
lang tid og det tager normalt ca. 12 måneder for en hel hov at vokse ud.

KERABOL er rig på biologisk værdifuldt methionin, zink (IPALIGO®) og D-biotin samt på antioxydant- og enzym-forstadier som B-karotin,
selen og mangan. Anvendt dagligt vil KERABOL hjælpe hov og hår metabolismen og skabe en sund og elastisk hovvækst.

Anvendelse :

Fodervejledning :

KERABOL skal anvendes dagligt for at understøtte en god hovvækst, med en god cellebinding og dermed elastisk hov, som ikke så let flækker
og revner. KERABOL kan med fordel kombineres med SEVERIT – specielt i sommerperioden. Vær opmærksom på at horndannelsen, tager
lang tid og det tager normalt ca. 12 måneder for en hel hov at vokse ud.

udvoksede heste
Standard hest 500 kg
Lette heste
Ponyer
Føl

Fodervejledning :
10 ml per dag (15 ml til tunge heste)
5 ml per dag

udvoksede heste 500 kg
Ponyer og føl

Dette er et non-doping produkt. KERABOL BIOTIN kan anvendes før, under og efter stævne.

Dette er et non-doping produkt. KERABOL kan anvendes før, under og efter stævne.

op til

100

op til

dage*

OK

Anti-doping kontrol :

OK

Anti-doping kontrol :

1 skefuld (=15 gr.) per dag
½ skefuld (=7,5 gr.) per dag
¼ skefuld (3,75 gr.) per dag
Halvdelen af ovenstående

66

dage*

*Standard hest (500 kgr)

*Standard hest (500 kgr)

1000 g bøtte med måleske

1000 ml flaske med doseringstop

Køb dine tilskudsprodukter,
hvor du kan få professionel rådgivning

Køb dine tilskudsprodukter,
hvor du kan få professionel rådgivning
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mEGA BASE jUNIOR

LEGAPHyTON
Diætetisk tilskudsfoder til heste med et højt indhold af sylibin og fosforlipider i en letoptagelig form. Udviklet
til understøttelse af leverfunktionen i situationer med særlige behov eller ved kronisk lever insufficiens.
Piller – Ingredienser : Bygmel, Johannesbrød 25%, Lucerne 15%, Sukrose, Pragelatineret kartoffelstivelse, Silybin/fosforlipider 3%

Et tykt flydende vitamin og mineral produkt til føl og ungheste som tilfører alle de vigtige mineraler
(calcium, fosfor og magnesium), sporstoffer (IPALIGO®) og vitaminer som føl og ungheste i stærk vækst
behøver.
Flydende – Ingredienser : Di-calciumfosfat, Glycerin, Laktoserum delvist delaktoseret, Magnesiumklorid
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Zink som klorid, monohydrat (E6) 570 mg, Mangan (som manganklorid) (E5) 275

(Silybin 1,1% og fosfatidylcholin). Protein og træstof kilde: Cellulose, Silybin/fosforlipider

tilsætningsstoffer/kg : Stabiliserende komponenter: Cellulose E460 (ii) 40.000mg
Analytiske bestanddele : Stivelse 25,4%, Træstof 12 %, Råprotein 9,4%, Vand 8%, Råaske 4%, Råfedt 2,7%, Natrium 0,2%, Cholin 0,2%,

mg, Kobber somkobberklorid, dehydrat (E4) 210 mg, Selen (i organisk form fra Saccharomyces cerevisae CNCMI-3060 – inaktiveret selengær)
(E3b8.10) 19 mg, Jod (som kaliumjod) (E2) 2 mg. Vitaminer og provitaminer:Vitamin A (E672) 15260 IE, Vitamin D3 (E671) 1520 IE, Vitamin E
Alfa-tokoferol acetatracemix (3a700) 760 IE, Niacin 460 mg, Folinsyre 305 mg, Ca-D-pantothenat 229 mg, Vitamin K376 mg, Vitamin B1 som
klorid 69 mg, Vitamin B6 50 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 46 mg, Vitamin B12 11 mg, b-Caroten 4 mg. Aromastoffer: Glycin 2600 mg
Analytiske bestanddele : Vand 48%, Råaske 36%, Calcium 10,5%, Fosfor 7%, Råprotein 1,1%, Magnesium 0,9%, Råfedt 0,8%, Træstof
0,3%, Natrium 0,23%

DL-Methionin (3.1.1) 0,15%

Næringsstoffernes betydning :
Silybin er det primære fyto næringsstof i Silymarin, sióm udvindes af planten ”Marietidsel”. Normalt er
biotilgængeligheden af Silybin ganske ringe, men forsøg med kombinationen af fosforlipider og silybin
har vist sig ganske anderledes positive! Silybin er specielt kendt for den leverunderstøttende egenskab
– herunder vigtigheden af den antioxydante virkning for leverens regenerering.
Fosfatidylcholin er ikke bare en stor komponent af den bilipide cellevæg , men når den kombineres
med silybin giver det en samlet lettere og langt bedre optagelse af begge næringsstoffer 7.

Fig.2 Mean plasma levels of total silybin
after
treatment with SILIPHOS TM
SILIPHOS TM a patented SYLIBIN and
and
silybin
rats (n=6).
phospholipidincomplex
has shown
improved bioavailability.
Silybin
(µg/mL)

70
60

Næringsstoffernes værdi:

50

LEGAPHYTON indeholder silybin fra Marietidsel blomsten, som er kendt for den understøttende
virkning på leverfunktionen. Den tilfører også en meget høj kvalitets protein og desuden kulhydrater
som er meget let optagelige – derved giver det en samlet god optagelse af alle næringsstofferne.

40

Anvendelse :

10

Diætetisk tilskudsfoder til heste.
LEGAPHYTON er specielt velegnet til heste med kronisk leverinsufficiens eller til kortvarig
understøttelse af leveren hvor denne er udsat for et højt pres.
- Heste som har været uheldige under afgræsning..
- Overfede heste (fedtlever)
- Ældre heste
- Heste under meget intensiv træning – hvor leveren er presset

SILIPHOS TM

30

818 kg

Heavy horses

773 kg

Warmbloods

727 kg

Cob, Hunters

662 kg

Thoroughbred, Arab

634 kg

Native Ponies

591 kg

Miniatures Shetlands

750kg

600 kg

545 kg
520 kg

500 kg

20

455 kg

1

2

3

4

5

6h

400 kg

364 kg

Et mineral og vitamin kompleks som er tilsat let biotilgængelige spormineraler til føl
fra 4. leveuge og til fravænning, samt i den fortsatte vækstfase.

0
0

409 kg

Anvendelse :

SILYBIN TM

318 kg

300 kg

273 kg
227 kg

138 kg

Fyld den medfølgende sprøjte med mængden af MEGA BASE JUNIOR og læg forsigtigt
sprøjten ind fra siden i føllets mund. Rengør og tør sprøjten godt efter hver brug!
Standard hest 500 kg (slutvægt)
Føl
Vækstforstyrrelser
Lette hesteracer
Avlshopper (under yversætning)

Tilsæt LEGAPHYTON til foderet (under hensynstagen til lokale regler vedr. stævne-/løbsdeltagelse).
1 skefuld (30 gr.) per dag
½ skefuld (15 gr.) per dag

200 kg

182 kg

Fodervejledning :

Fodervejledning :
udvoksede heste
Standard heste 500 kg
Føl og ponyer

864 kg

De første syv levemåneder for et føl er af afgørende betydning for den videre vækst. Det
er derfor vigtigt at alle de nødvendige byggesten er til rådighed for en korrekt udvikling.
MEGA BASE JUNIOR er udviklet til at kunne anvendes til føl fra et ganske tidligt stadie
og frem til fravænning. Ligeledes kan det anvendes efter fravænning i den periode hvor
unghesten er i vækst. Kun mængden og hyppigheden for tildeling skal tilpasses. MEGA
BASE JUNIOR kan ligeledes tildeles hoppen inden foling for en god dannelse af colostrum
samt mælkekvalitet.

70

909kg

909 kg

Næringsstoffernes værdi :

months

91 kg

Birth 1

2

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

20-40 ml – 2-3 gange ugentlig
20-40 ml per dag fra 12. leveuge
Halvdelen af ovenstående
20-40 ml per dag

Den anbefalede tildelingstid er op til 6 måneder. Ved forlængelse af denne tildelingsperiode bør en dyrlæge rådføres.
OK

Anti-doping kontrol :

Anti-doping kontrol :

Dette er et non-doping produkt. MEGA BASE JUNIOR kan anvendes før, under og efter stævne.

Dette er et non-doping produkt. Vær dog opmærksom på lokale regler! Inden frigivelse af hver batch nummer fra produktionen er produktet testet efter den franske dopingkontrol (LCH) idet de naturlige urter kan give udslag i positive dopingtests.

op til

50

op til

OK

dage*

100

dage*

*Standard hest (500 kgr)

*Standard hest (500 kgr)

1000 ml bøtte med sprøjte

900 gram bøtte med doseringsske

Køb dine tilskudsprodukter,
hvor du kan få professionel rådgivning

2000 ml bøtte med sprøjte

Køb
dine
tilskudsprodukter,
Køb
dine
tilskudsprodukter,
hvor
du
kan
professionelrådgivning
rådgivning
hvor du fårfåprofessionel

Reference:7 Morazzoni P et al. Bioavailability research conducted in humans and rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmakokinetics, 1992, 17: 39-44
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100 kg

Growth chart

45 kg

36

QUIETPHyTON

RESPADRIL

Et pilleteret tilskud til heste med et særligt højt indhold af magnesium, L-tryptophan, udvalgte urter og
B vitaminer, udviklet til at reducere stress hos heste – specielt til stævneheste og lignende.

RESPADRIL understøtter den normale funktion af det respiratoriske system ved akutte forstyrrelser.

Piller – Ingredienser : Bygmel, Johannesbrød, Sukrose, Hvidtjørn, Lucerne, Stenkløver, Sort Ærkeengel, Passionsblomst, Magnesiumoxyd

Flydende – Ingredienser : Sukker, Verbascum ekstrakt, Glycyrrhiza ekstrakt (lakrids), Glechoma ekstrakt, Hyssopus ekstrakt
tilsætningsstoffer/kg : Sammensat af sporstoffer: Kobber som klorid (E4) 800 mg. Aromatiske substanser: Æterisk eucalyptusolie

1%, Aminosmørsyre; Let fordøjelige ingredienser: Bygmel, Johannesbrød, Sukrose, Lucerne
tilsætningsstoffer/kg : Vitaminer og provitaminer: Cholin (som cholinklorid) 8.000 mg, Vitamin PP (Niacin) 1.400 mg, Vitamin B1
(som mononitrat) 980 mg, Vitamin B6 (pyridoxin hydroklorid) (3a831), 490 mg, Pantothensyre (calcium D-pantothenat) 490 mg, Vitamin
B2 (Riboflavin) 400 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 0,02 mg. Aminosyrer og salte; L-trypthophan (3.4.1) 49.000 mg
Analytiske bestanddele : Råprotein 14,5%, Træstof 11,7%, Vand 7%, Råaske 6,5%, Råfedt 1,2%, Magnesium 0,6%, Natrium 0,2%

12.000 mg, Æterisk origanoolie 4.000 mg, Æterisk fyrreolie 4.000 mg, Glycin 2.000 mg

Analytiske bestanddele : Vand 46%, Træstof 1,3%, Råaske 0,3%, Råprotein 0,3%, Råfedt 0,3%,

Natrium 0,2%

Næringsstoffernes betydning :
Vedbend, isop og kongelys støtter den naturlige ”selvrensende” effekt og slimdannelsen i de øvre og nedre luftveje.
Oregano, Fyr og Eucalyptus har en kendt for deres ”luft givende” effekt.
Kobber er en biologisk antioxydant og er desuden et vigtigt spormineral i udviklingen af immunresponsen.

Næringsstoffernes betydning :
Ingredienserne Hvidtjørn, Stenkløver, Sort Ærkeengel og Passionsblomst er veldokumenteret for deres ”stress reducerende” effekt via
regulering af nervesystemet. Alt sammen pga. deres indhold af fyto næringsstoffer. Aminosmørsyren, hvis struktur er sammenhængende
med GABA er også interessant i stresshåndtering. B vitaminkomplekset og magnesium griber ind i mange enzymatiske processer og spiller
på den måde en vigtig rolle i nervesystemets funktion. Vitamin B1 og cholin støtter nervesignalernes overførsler.
Magnesiums tilstedeværelse er meget afgørende med hensyn til ”anti-stress” og effekten afslappethed. Sammen med Vitamin B6 er magnesium
impliceret i serotonin syntesen, som har stor indflydelse den emotionelle status.
Serotonin og Tryptophan er begge essentielle aminosyrer som spiller en vigtig rolle i stabiliseringen af nervesystemet. Tryptophan som findes
naurligt i diverse foderråvarer er ofte i ganske små mængder og mange gange er biotilgængeligheden dårlig.

Næringsstoffernes værdi:
De planter der anvendt i RESPADRIL er veldokumenterede for deres understøttelse til det respiratoriske system. De æteriske olier og
planteekstrakter i RESPADRIL kan anvendes sammen med hvilket som helst hestefoder.

Anvendelse :

Næringsstoffernes værdi :

RESPADRIL er specielt velegnet til heste med pludselige forandringer i luftvejene og bør anvendes som en kort kur på 5-6 dage.

QUIETPHYTON kan reducere stress hos hest. Produktet understøtter en velfungerende nervesystem og mindske pludselige reaktioner og
dermed give en mere afslappet og håndterbar hest.

Fodervejledning :

Anvendelse :

RESPADRIL tildeles i det daglige foder eller direkte i munden på hesten - sekundært i drikkevandet. Bør tildeles i minimum 5 dage.

QUIETPHYTON er et diætetisk tilskud til heste og kan med fordel anvendes til:
- Til konkurrenceheste der skal være mere fokusret
- Til heste under transport for en afslappet tur
- Til miljøskifte, fravænning og lignende stressede situationer

udvoksede heste
Standard heste 500 kg
Lette heste
Ponyer
Føl

Fodervejledning :

Anti-doping kontrol :

Tilsæt QUIETPHYTON til hestens daglige foder. Produktet skal anvendes i 5-7 dage før stressede situationer som stævne og lign. samt under
stævne. Produktet anvendes normalt i perioder på 2-4 uger ved længere varende brug. Før forlængelse af denne periode bør dyrlægen rådføres.

Dette er et non-doping produkt. Vær dog opmærksom på lokale regler! Inden frigivelse af hver batch nummer fra produktionen er produktet
testet efter den franske dopingkontrol (LCH) idet de naturlige urter kan give udslag i positive dopingtests.

80-100 gr. per dag
40-50 gr. per dag
20-25 gr. per dag
Halvdelen af ovenstående

op til

25

dage*

Dette er et non-doping produkt. QUIETPHYTON kan anvendes før, under og efter stævne.
op til

50

op til

dage*

15

dage*

*Standard hest (500 kgr)

4 kg spand med doseringsmål

6

dage*

OK

Anti-doping kontrol :

op til

OK

udvoksede heste
Standard heste 500 kg
Lette heste
Ponyer
Føl

40 ml per dag gerne fordelt på to fodringer
20 ml per dag gerne fordelt på to fodringer
10 ml per dag gerne fordelt på to fodringer
Halvdelen af ovenstående

1000 ml flaske med doseringstop

250 ml flaske med doseringstop

1,2 kg spand med doseringsmål.

Køb Tlf.
dine
72tilskudsprodukter,
40 77 11
hvorwww.hesteklinikherning.dk
du kan få professionel rådgivning

Køb
dine
tilskudsprodukter,
Køb
dine
tilskudsprodukter,
hvor
du
kan
professionelrådgivning
rådgivning
hvor du fårfåprofessionel
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*Standard hest (500 kgr)

SECRETA PRO mAX

TRIFORCE

Et pilleteret tilskudsfoder til heste med en kombination af forskellige urter tilsat en biologisk form af
antioxydanten vitamin E udviklet til understøttelse af det respiratoriske system.

Tilskudsprodukt til hest rig på antioxydanter og essentielle aminosyrer. Støtter en sund muskelfunktion
og supporterer med aminosyrer.

Piller – Ingredienser : Tandbæger 13.6%, Timian 13.6%, Byg 12.6%, Burre 8.2%, Grindelia 8.2%, Lakrids 8.2%, Johannesbrødskerne 6.8%,

Pulverform – Ingredienser : Glukose, Laktose
tilsætningsstoffer/kg : Vitaminer og provitaminer: Vitamin C (som calcium L-Askorbat) (E302) 150.000 mg, Vitamin E/all-rac-alpha-

Vedbend 5.5%, Folfod 5.5%, Kongelys 5.5%, Lucernemel 4%
tilsætningsstoffer/kg : Vitaminer og provitaminer: Vitamin E/all-rac-alpha-tokoferolacetat (3a700) 21.800 IE. Aromatiske substaser:
Ekstrakt fra vindruer 13.630 mg
Analytiske bestanddele : Træstof 19%, Råaske 10,2%, Råprotein 9,9%, Vand 5%, Uopæøseligt aske i HCl 4,3%, Råfedt 4%, Natrium 0,2%

tokoferolacetat (3a700) 110.000 IE. Aminosyrer og salte: DL-Methionin (3.1.1) 3.200 mg, L-lysin (monoklorid) (3.2.3) 740 mg. Sammensat af
spormineraler: Selen (som natriumselenit) (E8) 25 mg
Analytiske bestanddele : Råaske 21%, Uopløseligt aske i HCl 16,5%, Råfedt 10,6%, Vand 5%, Natrium 1,3%, Råprotein 0,3%, Træstof 0,3%

Næringsstoffernes betydning :

Næringsstoffernes betydning :

Tandbæger og Timian understøtter ”frie” luftveje, mens Følfod, Grindelia, Kongelys og Vedbend støtter en optimal sekret produktion og
viskositet. Timian, Lakrids, Burre, Grindelia og Kongelys er også velkendte for deres support til den hygiejniske status i luftvejssystemet.

Vitamin C, selen og Vitamin E er tre biologiske antioxydanter som sammen beskytter cellemembranerne som er under pres fra de frie
radikaler, når hesten er udsat for moderat til hård fysisk aktivitet.
Lysin og Methionin spiller en rolle i collagen syntesen i ledbånd, knoglematrix og bindevæv. Alle vigtige elementer i sunde og godt
konstruerede muskelfibre.
Vitamin E´s vigtigste rolle i dette produkt er dens kraftige antioxidative virkning idet den beskytter cellerne i iltning, men den assisterer
også mitokondriernes aktivitet (energiomsætningen).

Næringsstoffernes værdi:
Luftvejene hos hest er ofte skyld i træningsstop og gentagne besøg fra dyrlægen. Sammen med sundt staldmiljø, altid hygiejnisk grovfoder og
krybbefoder, generel god management kan urter støtte et sundt respirationssystem.
SECRETA PRO MAX er et mix af nøje udvalgte planter/urter som tilsammen har en unik understøttende virkning på luftveje hos hest.
Vitamin E virker som en kraftig antioxydant.

Næringsstoffernes værdi :
Stress, intensiv stævnedeltagelse, intensiv træning og høje krav til immunsystemet kombineret med mange miljøskift (i forbindelse med
transport, stævnepladser, løbsstalde osv.) kan udløse mange frie radikaler og føre til oxidativ stress.
Det Vitamin C der tilføres via TRIFORCE er et kompleks baseret på et mineral (Triforce-C), som giver 3 store fordele frem for den klassiske
form for vitamin C:
- Øget optagelighed og bedre beskyttelse i mavesækken pga. en neutral pH
- 4 gange så biotilgængelig i forhold til normalt askorbinsyre
- Lang virketid pga. dens langsomme nedbrydelse

Anvendelse :
Et tilskudsfoder til hest, som er specielt målrettet til ”frie lufteje” og et sundt respirationssystem.

Fodervejledning :
Tildel SECRETA PRO MAX i foderet. I de første 7 dage bør doseringen fordobles. Kan anvendes i længere perioder.

Anvendelse :

udvoksede heste
Standard heste 500 kg
Lette heste
Ponyer
Føl

1-2 skefulde (10-20 gr.) per dag
½-1 skefuld (10 gr.) per dag
¼ skefuld (5gr.) per dag
Halvdelen af ovenstående

Et tilskudsfoder til heste. TRIFORCE er specielt målrettet til sportsheste:
- Til understøttelse af bevægeapparatet (muskler, ledbånd, sener og led) så de beskyttes mod oxidativ stress
- Til optimering af den muskulære metabilisme og herunder supportere performance niveauet
- Til perioder med muskulær opbygning
- Til understøttelse af immunsystemet i perioder med stort pres

Anti-doping kontrol :

Fodervejledning :

Dette er et non-doping produkt. Vær dog opmærksom på lokale regler! Inden frigivelse af hver batch nummer fra produktionen er produktet
testet efter den franske dopingkontrol (LCH) idet de naturlige urter kan give udslag i positive dopingtests.
OK

Tildel TRIFORCE i foderet eller alternativt i drikkevandet.
udvoksede heste
Standard heste 500 kg
1 skefuld (=20 gr.) per dag
Ponyer
½ skefuld (=10 gr.) per dag
Føl
¼ skefuld (=5gr.) per dag

op til

80

dage*

op til

240

dage*

OK

Anti-doping kontrol :
Dette er et non-doping produkt. TRIFORCE kan anvendes før, under og efter stævne.
op til

30

dage*

op til

90

dage*

*Standard hest (500 kgr)

800 gr. bøtte med doseringsskeop

*Standard hest (500 kgr)

600 g bøtte med måleske

2,4 kg spand med doseringsske
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1800 g bøtte med måleske

NyTTIG INFORmATION

NyTTIG INFORmATION

minimum daglig næringsstofbehov for heste (500 kg hest)

Næringsstofsammensætning i udvalgte råvarer (Kilde: NRC 2001/cows)

(Datakilde NRC 2007)

DE
mcal
Udvokset, vedligehold 15,2
Let arbejde
20
Hårdt arbejde
26,6
Avlshingst
21,8
Drægtig hoppe
< 5 måneder
16,7
8 måneder
18,5
11 måneder
21,4
Lakterende hoppe
1 måned
31,7
3 måneder
30,6
5 måneder
28,3
Ungheste i vækst
4 måneder – 168 kg 13,3
12 måneder - 321 kg
18 måneder - 387 kg

CP
g
540
699
862
789

Lys
g
23,2
30,1
37,1
33,9

Ca
g
20
30
40
30

P
g
14
18
29
18

mg
g
7,5
9,5
15
9,5

k
Na
g
g
25
10
28,5 13,9
39 25,5
28,5 13,9

Co
mg
0,5
0,5
0,5
0,5

Cu
mg
100
100
125
100

630
729
893

27,1
32,7
38,4

20
28
36

14
20
26,3

7,5
7,6
7,7

25
25
25,9

10
10
11

0,5
0,5
0,5

100
100
125

400
400
500

59,1 38,3 11,2 47,8 12,8
55,9 36 10,9 45,9 12,5
39,5 24,7 10,2 34,8 11,7

0,6
0,6
0,6

125
125
125

625
625
625

1535 84,8
1468 80,3
1330 71,2

18,8
19,2

Spormineraler
Fe mn
mg mg
400 400
400 400
500 400
400 400

Se
mg
1
1
1,25
1

Zn
mg
400
400
500
400

vitaminer
A
D
E
kIU IU
IU
15 3300 500
22,5 3300 800
22,5 3300 1000
22,5 3300 800

400
400
400

1
1
1

400
400
400

30
30
30

3300
3300
3300

800
800
800

500
500
500

1,25
1,25
1,25

500
500
500

30
30
30

3300
3300
3300

1000
1000
1000

7,6

Råvarer

Dm % DE
Lys
Fat
Ca
P
mg
k
Na
Cu
Fe
mn
Se
Zn
mcal/kg CP
as fed Dm % Dm % Dm % Dm % Dm % Dm % Dm % Dm % Dm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

valset byg
majsflager
valset havre
Hvedeklid
Grovfoder
majsensilage
Tidlig slået hø
Sent slået hø

91
88,1
90
89,1

3,67
3,88
3,27
3,22

12,4
9,4
13,2
17,3

0,45
0,29
0,55
0,7

2,2
4,2
5,1
4,3

0,06
0,04
0,11
0,13

0,39
0,3
0,4
1,18

0,14
0,12
0,16
0,53

0,56
0,42
0,52
1,32

0,02
0,02
0,03
0,04

6
3
8
11

70
54
106
157

22
11
43
122

0,11
0,07
0,48
0,5

38
27
41
85

35,1
84,4
84

2,75
2,04
2,36

8,8
10,8
18

0,22
0,38
0,63

3,2
2
3,3

0,28
0,47
0,72

0,26
0,26
0,34

0,17
0,18
0,23

1,2
1,97
2,57

0,01
0,02
0,03

5,7
8
9

104
180
199

36
90
84

0,04
0,06
0,06

24
25
27

Wraphø

38,7

1,98

12,7

0,43

3

0,56

0,31

0,2

2,42

0,05

9

327

90

0,09

30

669

28,8

39,1 21,7

3,6

10,9

4,2

0,2

42,1 210,6 168,5 0,42 168,5

3740

337

Brugbare facts:

846
799

29,1
34,4

37,7 20,9
37 20,9

5,4
6,2

17,4
20,2

6,9
8

0,4
0,5

80,3 401,5 321,2 0,8 321,2 14,5 5589
96,9 484,4 387,5 0,97 387,5 17,4 6161

642
775

Tørstof indtagelse:
2 - 2,5% af kropsvægten per dag
Beregnet væskebehov for heste (500 kg hest) (Datakilde: NRC 2007)
Omgivelsestem- Træningperatur sintensitet
(°C)

minimum daglig næringsstofbehov for heste
(200 kg hest)

Udvokset,
vedligehold
Let arbejde
Hårdt arbejde

DE CP
mcal g

Lys
g

Ca
g

P
g

mg
g

6,1
8
10,7

9,3
12
14,8

8
12
16

5,6
7,2
11,6

3
3,8
6

216
280
345

Na
g

Co
mg

Spormineraler
Cu
Fe mn Se
mg mg mg mg

10
4
11,4 5,6
15,6 10,2

0,2
0,2
0,2

40
40
50

k
g

160
160
200

160
160
200

0,4
0,4
0,5

Zn
mg
160
160
200

vedligehold

vitaminer
A
D
E
kIU IU
IU
6
9
9

1320
1320
1320

Drægtig
hoppe
Lakterende
hoppe
moderat
arbejde

200
320
400

Plage

Hoppens mælkesammensætning
Tørstof
(%)

1-4 uger
5-8 uger
9-21 uger

10,7
10,5
10

Energi

Protein
(kcal/100g)
(%)
58
53
50

2,7
2,2
1,8

Fedt
(%)

Laktose
(%)

1,8
1,7
1,4

6,2
6,4
6,5

Ca
1200
1000
800

20

-

1,5

30

-

1,5

20

-

2,0

Gennemsvandindtag
kropsvægt nitlig totale
(L/100 kg
kg
vandindtag
legemsvægt)
L/d

koncentration (µg/g af flydende mælk)
P
mg
k
Na
Cu
725
90
700
225
0,45
600
60
500
190
0,26
500
45
400
150
0,2

500

25

21-29

kun hø

9,6

500

48

42-54

Hø korn

6,2

500

31

27-35

500
20

1 hr

2,2

Hø korn

8,2

500

41

36-46

35
20

1hr
-

2,2
2,0

Hø korn
Hø korn

16,4
6,3

500
300

82
19

72-92
17-21

(Datakilde : NRC 2007)
Zn
2,5
2
1,8
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Føllets status
Diende

Alder
1 måned
2 måneder

Nyfødt

1 ug
7 uger

Hoppens mælk L/dag vand indtaget L/dag
17,4
3,9
17,4
5,5
Total væskeindtag
(mælkeerstatning + vand)
L/100 kg legemvægt
14,8-15,9
10,2-10,8
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Beregnet
behov L/dag

5

Diende føls behov for vand og mælk – alternativt mælkeerstatning

(Datakilde: 1989 NRC)
Tid efter
foling

Foderration
(kg/100kg
legemsvægt)

Hvad er IPALIGO – spormineraler
Hvad er målet for spormineraler?
I hestens tilfælde er der to: (1) hestens eget væv for at opnå en korrekt metabilisme (2) i tarmen på hesten for at udføre de optimale
funktioner, bl.a. fremme hestens egen produktion af forskellige næringsstoffer f.eks. Vitamin B produktionen, som foregår i stortarmen hvis
hesten ellers fungerer optimalt i fordøjelsessystemet.
Fordelene ved organiske frem for uorganiske mineraler
I litteraturen bevidnes forskellen på biotilgængeligheden i forskellige kilder af samme mineral. Den organiske form f.eks. den chelerede form
er lang højere biotilgængelig end den uorganiske form.
chelated
trace elements

Teorien omkring at metal aminosyre chelater og proteinater
udnytter peptid og aminosyre optagelsen i højere grad end
normal metal ion bindingsmekanismer i tarmen er alment
kendt. Som følge heraf er metallet ikke modtageligt til den vifte
af fysisk-kemiske faktorer som kan have en negativ effekt på
effektiviteten og optaglesen af disse ”ubeskyttede” metalioner.

free
trace elements

intestine

digestive wall

blood

In vivo studie på brug af IPALIGO zink for at påvise forskellen på optagelsen.
Radioaktivt zink var tildelt enten som (1) Zinkklorid eller som (2) IPALIGO Zink til rotter. Radiografier blev taget 8 timer efter indtaget af
Zink.

caecum

Zinc chloride: 8 hours after administration

IPALIGO® Zinc: 8 hours after administration

Konklusion: Det uorganiske zink var overvejende tilstede i stor/tyktarmen, specielt
caecum, mens IPALIGO Zinken var vidt distribueret i leveren, nyrerne og i skelettet.
Farmakokinetisk studie hos heste.
Et farmakokinetisk studie er udført på performancen af IPALIGO zink, en anden organisk zinkkilde samt på uorganisk zinkklorid.
Konklusion: IPALIGO zink optagelsen var klart højere i forhold til ZnCl. Desuden ses også at ikke alle organiske former for zink optages bedre
end uorganiske (se Lysinate).

For yderligere information
se websiderne:
Køb dine tilskudsprodukter,

hvor du får professionel rådgivning

www.equidan.dk

Time

www.equistro.com
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