HORSELUX HESTEFODER & TILSKUDSPRODUKTER
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HorseLux er et danskproduceret heste
foder af god kvalitet, som dækker
hestens behov gennem hele livet.
Kravene til dyrene, som fritids- eller
sportsheste, er helt anderledes end
ved dyr, der bevæger sig på frie græs
arealer. Dette gælder fra lille føl til
pensionsalderen. Derfor skal fodringen
nøje overvejes og løbende rettes til
- gennem hele hestens levetid.
Hos HorseLux arbejder vi derfor målrettet på, at det ikke skal være en
videnskab at fodre sin hest. Som vi
siger ”HorseLux - Keep it Simple”.
HorseLux anvender organiske
mineraler og coatede vitaminer for
at give hesten den bedste optagelse.
Derudover indeholder vores foder
mange fibre – både i struktureret form
og i pilleform. HorseLux sikrer således,
at din hests sundhed altid er optimal.
Udover at producere foder, tilbyder
HorseLux også en lang række tilskudsprodukter til de heste, der har
specielle behov. Disse produkter er
kendetegnet ved, at de alle er meget
koncentrerede, og hesten eller ponyen
kun skal have en lille mængde for at
være fuldt dækket ind.
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FODER MED TILSATTE VITAMINER OG MINERALER

Foder til "easy-keepers"

Foder til ”easy-keepers”

Easy er et koncentreret og struktureret
foder, som er særligt udviklet til nøjsomme heste eller til større hestehold.

HorseLux EasyPellets er et fiberrigt, koncentreret og havrefrit foder med et lavt
indhold af sukker og stivelse. Dette gør
foderet særlig velegnet til nøjsomme
hesteracer, samt foderautomater.

Foderet har særligt fokus på:
✱ Lav daglig dosering
✱ Struktur og omega 3-6-9
✱ Nøjsomme heste
✱ Lavt indhold af sukker og stivelse

Foder til konkurrenceheste
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Foderet har særligt fokus på:
✱ Lav daglig dosering
✱ Nøjsomme heste
✱ Lavt indhold af sukker og stivelse
✱ Omega 3-6-9 og fibre

Foder til føl, plage, drægtige og
diegivende hopper

HorseLux Extra er et müslifoder, der kan
anvendes som det daglige foder til heste,
der skal yde på højt niveau eller som et
ekstra tilskud i pressede perioder, f.eks.
op til show, kåringer eller stævner.
Foderet er også velegnet til heste, der
har problemer med at holde huld.

HorseLux Grow er et velsmagende og
fiberrigt foder til føl og plage, samt
drægtige og diegivende hopper. Foderet
er korrekt sammensat til hesten i vækst
og er medvirkende til at give den en god
start på livet.

Foderet har særlig fokus på:
✱ Muskelsætning
✱ God energi
✱ Huld

Foderet har særlig fokus på:
✱ Lavt indhold af sukker og stivelse
✱ Lille daglig dosering
✱ Gærkultur for optimal fordøjelse

FODER MED TILSATTE VITAMINER OG MINERALER

Foder til vedligehold
og til konkurrenceheste

Foder til vedligehold
og ridehesten

HorseLux Perform er et müslifoder, som
er særligt udviklet til hesten i arbejde.
Foderet har et moderat indhold af fedt,
stivelse og fibre, hvilket er medvirkende
til at give hesten en god energi, samt
er tilsat Melofeed for optimalt
muskelarbejde.

HorseLux Plus er et fiber- og strukturbaseret basisfoder, som dækker de fleste
hestes behov, både ved vedligehold og i
arbejde. Foderet er fuldt dækkende med
organiske mineraler og coatede vitaminer.

Foderet har særligt fokus på:
✱ Muskelsætning
✱ Kontrollérbar energi
✱ Antioxidanter

Foder til ældre heste
HorseLux Senior er udviklet til den ældre
hest, som begynder at vise alderdoms
tegn.
Det kan f.eks. være at den begynder at se
kedelig ud i pelsen, får problemer med
tænderne eller med at holde huld.
Foderet har derfor særligt fokus på:
✱ Højt kalorieindhold
✱ Højt fedtindhold
✱ Gærkultur for optimal fordøjelse

Foderet har særligt fokus på:
✱ Struktur og fibre
✱ Organiske mineraler og coatede
vitaminer
✱ Heste i vedligehold og arbejde

Økologisk foder til heste
HorseLux EcoCare er et økologisk og
danskproduceret hestefoder, som
dækker hesten ind med vitaminer og
mineraler på en lav daglig mængde.
Velegnet til alle typer af heste.
Foderet har særligt fokus på:
✱ Økologi
✱ Lav daglig dosering
✱ Lavt indhold af sukker og stivelse
✱ Fibre og omega 3-6-9
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FODER UDEN TILSATTE VITAMINER OG MINERALER

Fiberrigt tilskudsfoder
HorseLux FiberPellets er et fiberholdigt
pillefoder, hovedsageligt bestående af
soyaskaller og roepiller. Foderet indeholder desuden omega 3-6-9 p.g.a.
indholdet af hørfrø, rapskager og
Eponaolie. Alt dette gør foderet
velegnet til vægtøgning og vedligehold.
Foderet bidrager med:
✱ Letfordøjelige fibre
✱ Huld
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Struktureret tilskudsfoder
HorseLux Lucerne består af lucernehø,
lucernepiller og Eponaolie.
På den måde sikres et struktureret og
fiberholdigt produkt, som samtidig er
støvfrit.
Foderet bidrager særligt med:
✱ Forlænget tyggetid
✱ Fordøjelige fibre
✱ Omega 3-6-9

Velsmagende tilskudsfoder

Det ekstra måltid

HorseLux Majsflager er varmebehandlede,
hvilket sikrer den bedste fordøjelighed.
Foderet er uden vitaminer og mineraler
og kan derfor tilsættes ved siden af
hestens daglige foder.

HorseLux Mash er et velsmagende ekstra
måltid til din hest tilsat gærkultur.
Foderet har et højt indhold af fibre og
er bl.a. sammensat af æblefibre, roefibre og grønpiller, samt Eponaolie.

Foderet har særligt fokus på:
✱ God energi
✱ Huld
✱ Høj optagelighed

Foderet kan særligt anbefales til:
✱ Det ekstra måltid
✱ Ekstra huld
✱ Opretholdelse af væskebalance
✱ At stabilisere tarmfloraen

FODER UDEN TILSATTE VITAMINER OG MINERALER

Fedtholdigt tilskudsfoder
HorseLux Omega Rice er et tilskudsfoder i piller med risklid, hørfrø og
lucerne til heste, hvilket gør foderets
indhold af fedt særligt højt.
Foderet har særligt fokus på:
✱ Huld
✱ Muskelsætning
✱ Korrekt calcium:fosfor-forhold

PLUS
Proteinrigt tilskudsfoder

Tilskudsfoder til konkurrenceheste

HorseLux Protein anvendes som et
ekstra proteintilskud, hvor det daglige
foders proteinindhold er utilstrækkeligt.
Det kan f.eks. være ved brug af dårligt
grovfoder, hos den drægtige hoppe,
eller hos hesten i arbejde, som mangler
muskler.

HorseLux Sport er et strukturrigt foder,
der kan anvendes i de fleste hestehold.
Foderet er rettet mod heste, der skal
præstere, heste der ikke kan tåle
almindelig havre eller heste, der har
behov for ekstra energi.

Foderet har særligt fokus på:
✱ Højt proteinindhold
✱ Muskelsætning
✱ Lavt indhold af sukker og stivelse

Foderet har særligt fokus på:
✱ Individuel dosering
✱ God energi
✱ Omega 3-6-9
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KONCENTREREDE VITAMINER OG MINERALER

Koncentreret
vitamin- og mineraltilskud
HorseLux MultiVit er en koncentreret
vitamin- og mineralblanding i pilleform,
som udelukkende indeholder organiske
mineraler og coatede vitaminer. Dette
sikrer en høj optagelighed hos hesten.
Foderet har særligt fokus på:
✱ Høj optagelighed
✱ Afbalanceret vitaminog mineralindhold
✱ Optimal sammensætning
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TILSKUDSPRODUKTER

BIOTIN

BETA KAROTEN

HorseLux Biotin er et koncentreret
biotintilskud med alle nødvendige
hjælpestoffer i en letoptagelig form,
der understøtter hele hoven og
sikrer (gen)vækst af sundt og
stærkt horn.

HorseLux Beta-Karoten er rig på
A-vitamin og med naturlig E-vita
min og organisk bunden selen, der
tilsammen har en positiv effekt på
hopper og hingstes reproduktion.

Anbefales ved:
✱ Skørt porøst eller blødt horn
✱ Dårlig/langsom hovvækst

BIOTIN

BETA-KAROTEN

Biotinkompleks til heste
Koncentreret biotin med alle nødvendige hjælpestoffer i en letoptagelig form, der understøtter hele hovkomplekset og sikrer
(gen)vækst af sundt og stærkt horn. Anvendes ved skørt, porøst eller blødt horn og dårlig/langsom hornvækst.
Daglig mængde: Heste: 12-15 g (1 mål). Ponyer: 6-8 g (1/2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet. Skal anvendes i 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 før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, bukkehornsfrø, MSM, ølgær, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 20,4 %, træstof: 5,3 %, råfedt: 3,9 %, råaske: 14,3 %, natrium(Na): 0,6 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: biotin(3a880): 5.000 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 120.000 mg,
lysin(3.2.3): 60.000 mg, zink(Zn), som zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 15.000 mg, kobber(Cu), som kobber(II)chelat af
glycinhydrat(3b413): 2.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae (3b8.11):30 mg,
C-vitamin(3a300): 20.000 mg, B1-vitamin(3a821): 1.600 mg, B2-vitamin: 700 mg, B6-vitamin(3a831): 700 mg, B12-vitamin: 5 mg.

Anbefales:
✱ 3 mdr. før forventet drægtighed
✱ I bedækningssæsonen til hingste

Beta-karoten til avlshopper- og hingste
Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 3 kg

Fremmer brunst og ægløsning hos avlshopper. Understøtter aktive avlshingstes reproduktionsapparat. Med naturligt E-vitamin
(RRR-alfa-tocopherol) og organisk bundet selen, der tilsammen har en positiv effekt på frugtbarheden hos avlsdyr.

BIOTIN
Biotinkompleks til heste

Opbevares i tætlukket emballage.

Koncentreret biotin med alle nødvendige hjælpestoffer i en letoptagelig form, der understøtter hele hovkomplekset og sikrer
(gen)vækst af sundt og stærkt horn. Anvendes ved skørt, porøst eller blødt horn og dårlig/langsom hornvækst.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Daglig mængde: Heste: 12-15 g (1 mål). Ponyer: 6-8 g (1/2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet. Skal anvendes i 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 før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, bukkehornsfrø, MSM, ølgær, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 20,4 %, træstof: 5,3 %, råfedt: 3,9 %, råaske: 14,3 %, natrium(Na): 0,6 %.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: biotin(3a880): 5.000 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 120.000 mg,
lysin(3.2.3): 60.000 mg, zink(Zn), som zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 15.000 mg, kobber(Cu), som kobber(II)chelat af
glycinhydrat(3b413): 2.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae(3b8.11): 30 mg,
C-vitamin(3a300): 20.000 mg, B1-vitamin(3a821): 1.600 mg, B2-vitamin: 700 mg, B6-vitamin(3a831): 700 mg, B12-vitamin: 5 mg.
1 dosis (15 g) indeholder: biotin: 75 mg, methionin: 1.800 mg, lysin: 900 mg, zink(Zn): 225 mg, kobber(Cu): 38 mg, selen(Se):
0,5 mg, MSM: 600 mg, vit-C: 300 mg, ølgær: 225 mg, B1-vitamin: 25 mg, B2-vitamin: 45 mg, B6-vitamin: 25 mg, B12-vitamin: 0,1 mg.

1 dosis (15 g) indeholder: biotin: 75 mg, methionin: 1.800 mg, lysin: 900 mg, zink(Zn): 225 mg, kobber(Cu): 38 mg, selen(Se): 0,5 mg,
MSM: 600 mg, vit-C: 300 mg, ølgær: 225 mg, B1-vitamin: 25 mg, B2-vitamin: 45 mg, B6-vitamin: 25 mg, B12-vitamin: 0,1 mg.

Daglig mængde: Store hopper/hingste: 30 g (2 mål). Ponyhopper/hingste: 15 g (1 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Avlshopper tildeles fra 3 måneder før foling og indtil ny drægtighed er bekræftet. Goldhopper fra 3-4 måneder før ifoling og
indtil bekræftelse af drægtighed. Avlshingste: Tildeles i hele bedækningsæsonen. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og
ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Lucernemel, foderkridt, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 5,1 %, træstof: 7,4 %, råfedt: 3,9 %, råaske: 23,9 %, natrium(Na): 0,1 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: E-vitamin(3a700): 45.000 IE, beta-karoten(3a160(a)): 12.000 mg, selen(Se),
som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae (3b8.11): 22 mg.
Indhold pr. 30 g: beta-karoten: 360 mg, E-vitamin: 1.350 IE, selen(Se): 0,7 mg.

BUKKEHORNSFRØ

B-VITAMIN

HorseLux Bukkehornsfrø består af
100% rene og varmebehandlede
bukkehornsfrø. Produktet er et naturligt aromastof, som hestene elsker at
spise, samtidig med at det kan have
en positiv effekt på blodsukkeret.

HorseLux B-Vitamin er et koncen
treret tilskud til heste med hele
B-vitaminpaletten, som anbefales
til heste i mangelsituationer, som
ofte opstår i forår og efterår, når
hesten skifter pels.

Anbefales hvis:
✱ Hesten mangler appetit
✱ Hesten mangler stabilisering af
blodsukkeret

Anbefales ved:
✱ Fældning
✱ Pelssætning
✱ Manglende energi

B-VITAMINER

BUKKEHORNSFRØ

B-vitaminer til heste

Formalede bukkekornsfrø
Bukkehornsfrø er et naturligt aromastof, der stabiliserer blodsukkeret og stimulerer appetit og fordøjelse.
Har et højt indhold af fibre og antioxidanter.
Sammensætning: 100 % formalede og varmebehandlede bukkehornsfrø (Trigonella foenum-graecum).
Analyse: Råprotein: 23,0 %, træstof: 8,1 %, råfedt: 8,2 %, råaske: 3,2 %, natrium(Na): 0,1 %.
Daglig mængde: Heste: 30 g (2 mål). Ponyer 15 g (1 mål). Gives rent eller iblandes foderet.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 2 kg

B-VITAMINER
B-vitaminer med MSM, kisel og ølgær til heste

Opbevares i tætlukket emballage.

Koncentreret B-vitamintilskud med MSM, kisel og ølgær. Anvendes ved fældning, pelssætning, uoplagthed, manglende
appetit, hård træning, miljø- og foderskift. Hæver hestens B-vitaminniveau til det normale på 3 - 4 uger.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, MSM, salt, ølgær, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.

Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.

Analyse: Råprotein: 3,3 %, træstof: 3,7 %, råfedt: 2,2 %, råaske: 32,4 %, natrium(Na): 1,6 %.
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: B1-vitamin(3a821): 4.000 mg, B2-vitamin: 1.750 mg,
B6-vitamin(3a831): 1.750 mg, B12-vitamin: 10 mg, kiselgur(E551c): 1,5 %.
Indhold pr. 40 g: B1-vitamin: 160 mg, B2-vitamin: 70 mg, B6-vitamin: 70 mg, B12-vitamin: 0,4 mg, MSM: 1.000 mg,
kiselgur: 375 mg, ølgær: 250 mg.

Tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Bredspekret og velsmagende B-vitamintilskud, der med fordel kan anvendes ved
fældning, pelssætning, uoplagthed, manglende appetit, hård træning, miljø- og
foderskift. Hæver B-vitaminniveau til det normale og giver flot pels og sund hud.

B-VITAMINER
B-vitaminer med MSM, kisel og ølgær til heste
Koncentreret B-vitamintilskud med MSM, kisel og ølgær. Anvendes ved fældning, pelssætning, uoplagthed, manglende
appetit, hård træning, miljø- og foderskift. Hæver hestens B-vitaminniveau til det normale på 3 - 4 uger.
Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, MSM, salt, ølgær, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 3,3 %, træstof: 3,7 %, råfedt: 2,2 %, råaske: 32,4 %, natrium(Na): 1,6 %.
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: B1-vitamin(3a821): 4.000 mg, B2-vitamin: 1.750 mg,
B6-vitamin(3a831): 1.750 mg, B12-vitamin: 10 mg, kiselgur(E551c): 1,5 %.
Indhold pr. 40 g: B1-vitamin: 160 mg, B2-vitamin: 70 mg, B6-vitamin: 70 mg, B12-vitamin: 0,4 mg, MSM: 1.000 mg,
kiselgur: 375 mg, ølgær: 250 mg.

Tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Daglig mængde: Heste: 20 ml. Ponyer og føl: 10-15 ml. Tildeles oven på øvrigt
foder 1 gang dagligt. Ryst flasken inden dosering.
Sammensætning: Vand, glycerin, natriumphosphat- og bikarbonat.
Analyse: Tørstof: 19 %, råprotein: 9,7 %, træstof: 0 %, råfedt: 0 %, råaske: 3,3 %,
natrium(Na): 0,3 %.
Tilsætningsstoffer pr. liter:
Ernæringsmæssige: B1-vitamin(3a821): 3.000 mg, B2-vitamin: 6.000 mg,
B6-vitamin(3a831): 5.000 mg, B12-vitamin: 20 mg, biotin(3a880): 200 mg,
folinsyre(3a316): 1.000 mg, niacin(3a814): 30.000 mg, D-panthenol: 15.000 mg,
cholinchlorid(3a890): 100.000 mg. Konservering: citonsyre(E330): 1.000 mg,
kaliumsorbat(E220): 1.000 mg.
20 ml indeholder: vitamin B1: 60 mg, vitamin B2: 120 mg, vitamin B6: 100 mg,
vitamin B12: 0,4 mg, biotin: 4 mg, folinsyre: 20 mg, niacin: 600 mg,
D-panthenol: 300 mg, cholinchlorid: 2.000 mg.
Tilskudsfoder til heste.
Opbevares i tætlukket emballage.

Nettoindhold: 1 L

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding
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TILSKUDSPRODUKTER

ELEKTROLYTTER

EPONAOLIE

HorseLux Elektrolyt er mineraler
i saltform som sikrer en optimal
elektrolyt- og væskebalance.
Indeholder ingen sukker, men er
sødet med æblekoncentrat.

HorseLux Eponaolie er en lecithinrig
vegetabilsk olie med et højt indhold af
energi. Lecithin gør at olien kan blan
des med vand, hvilket giver en bedre
og hurtigere optagelse.

Anbefales når hesten sveder ved:
✱ Træning
✱ Transport

Anbefales ved:
✱ Manglede huld
✱ Dårlig restitution
✱ Pelsproblemer

Husk altid at hesten skal have
adgang til friskt drikkevand

EPONA
HorseLux Performance
DK Lecithinrig vegetabilsk olie med et
højt indhold af energi. Vigtige fedtsyrer
og naturlige antioxidanter til heste.

SE Lecitinrik vegetabilisk olja med
ett högt innehåll av energi. Essentiella
fettsyror och naturliga antioxidanter
för hästar.
Fodermiddel til heste
Anvendes med 1-3 deciliter dagligt afhængig
Fodermedel till hästar
af hestens størrelse og aktivitet.
Ge 1-3 deciliter dagligen beroende på
Fodermiddel til heste/Fodermedel till hästar
Undgå tilsætning af vand.
hästens storlek och aktivitet.

Horselux Performance

ELEKTROLYT

Lecithinrig vegetabilsk olie med et højt indhold af energi. Vigtige fedtsyrer og naturlige antioxydanter
til heste. Anvendes med 1-3 deciliter dagligt afhængig af hestens størrelse og aktivitet. Undgå
Sammensætning:
Sammansättning:
tilsætning af vand/Lecitinrik vegetabilisk olja med ett högt innehåll av energi. Essentiella fettsyror och
100 % Epona
specialolie*.
100beroende
% Epona på
specialolja*.
naturliga
antioxidanter
för hästar. Ge 1-3 deciliter dagligen
hästens storlek och aktivitet.

Elektrolytter med antioxidanter til heste
Erstatter hestens tab af elektrolytter ved svedafsondring under og efter træning, konkurrence, løb eller transport og forøger drikkelysten,
hvilket sikrer optimal elektrolyt- og væskebalance. Tilsat naturlige antioxidanter (E- og C-vitamin), der modvirker ophobning af skadelige
affaldsstoffer (mælkesyre og frie radikaler) i musklerne og forbedrer udholdenhed og restitutionsevne.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: 10 g pr. 100 kg hest, svarende til 50 g (1 mål) til 500 kg hest. Tildeles i 1-3 dage før og efter svedudbrud eller under
lange transporter. Gentag om nødvendigt brugen. Tildeles rent eller iblandes hestens foder. Husk altid adgang til frisk drikkevand.
Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.

Opbevares i tætlukket emballage.

Sammensætning: Natriumchlorid(salt), kaliumchlorid, meritose, natriumhydrogencarbonat, magnesiumoxid, foderkridt, rapsolie, æbleekstrakt.
Analyse: Råprotein: 0,6 %, træstof: 0,1 %, råfedt: 1,3 %, råaske: 76,8 %, natrium(Na): 20,2 %.

Nettovægt: 5 kg
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning/Sammansättning:
bestanddele: specialolja*
100Analytiske
% Epona specialolie/Epona
250 FE/100
kg, 90 % Råfedt.
Analytiske
bestanddele/Analytiska
beståndsdelar:
250* Blanding
FE/100
kg og sure olier fra raffinering af soja.
af lecitin
af genetisk modificeret soja.
90 Fremstillet
% Råfedt/Råfett

ELEKTROLYT
Elektrolytter med antioxidanter til heste
Erstatter hestens tab af elektrolytter ved svedafsondring under og efter træning, konkurrence, løb eller transport og forøger drikkelysten,
hvilket sikrer optimal elektrolyt- og væskebalance. Tilsat naturlige antioxidanter (E- og C-vitamin), der modvirker ophobning af skadelige
affaldsstoffer (mælkesyre og frie radikaler) i musklerne og forbedrer udholdenhed og restitutionsevne.
Daglig mængde: 10 g pr. 100 kg hest, svarende til 50 g (1 mål) til 500 kg hest. Tildeles i 1-3 dage før og efter svedudbrud eller under
lange transporter. Gentag om nødvendigt brugen. Tildeles rent eller iblandes hestens foder. Husk altid adgang til frisk drikkevand.
Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Natriumchlorid(salt), kaliumchlorid, meritose, natriumhydrogencarbonat, magnesiumoxid, foderkridt, rapsolie, æbleekstrakt.
Analyse: Råprotein: 0,6 %, træstof: 0,1 %, råfedt: 1,3 %, råaske: 76,8 %, natrium(Na): 20,2 %.

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: E-vitamin(3a700): 10.000 IE, C-vitamin:(3a300): 6.000 mg, zink(Zn), som zinkchelat af
glycinhydrat(3b607): 1.000 mg, mangan(Mn), som manganchelat af glycinhydrat(3b506): 900 mg, kobber(Cu), som kobber(II)chelat
af glycinhydrat(3b413): 600 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae(3b8.11): 10 mg.

Nettovægt: 1,5 kg

Produktionsdato/
Produktionsdatum

Holdbarhed:
Skal
anvendes
2 år fra fremstillingsdato.
30.11.2018
Produktionsdato / Produktionsdatum
Holdbarhed: Skal
helsthelst
anvendes
inden 2 år frainden
fremstillingsdato.
Husk
omrystes
inden
brug.
Undgå
tilsætning af vand.
Hållbarhet:
Huskskal
skal omrystes
inden brug.
Undgå
tilsætning
af vand.
20.2.2019
Bäst
före 2 Bäst
år från
Kom
håg att skaka före
Hållbarhet:
före 2 tillverkningsdatum.
år från tillverkningsdatum. Kom
i hågi att
skaka före användning.
Undvik
blanda produkten
med vatten.
användning.
Undvik
att att
blanda
produkten
med vatten.

Opbevares i tætlukket emballage.

5 ltr. netto

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

5 liter netto

REFERENCENUMMER

av: Evilec ApS, Danmark
ProduceretProduceret
af / Producerataf/Producerat
av: Evilec ApS, Danmark.
forparti
dette
lig med bilagsnummer
følgeseddels
REFERENCENUMMER for dette
er ligparti
med er
følgeseddels
Godkendelses- og registreringsnummer 208-R883246
bilagsnummer
/referensnummer
Godkendelsesog registreringsnummer 208-R883246
REFERENSNUMMER för partiet
är det samma som
följesedelnumret för

1 dosis (50 g) indeholder: chlorid(Cl): 19 g, natrium(Na): 10 g, kalium(K): 5 g, magnesium(Mg): 1 g, calcium(Ca): 0,5 g, E-vitamin: 500 IE,
C-vitamin: 300 mg, zink(Zn): 50 mg, mangan(Mn): 45 mg, kobber(Cu): 30 mg, selen(Se): 0,5 mg.

1 dosis (50 g) indeholder: chlorid(Cl): 19 g, natrium(Na): 10 g, kalium(K): 5 g, magnesium(Mg): 1 g, calcium(Ca): 0,5 g, E-vitamin: 500 IE,
C-vitamin: 300 mg, zink(Zn): 50 mg, mangan(Mn): 45 mg, kobber(Cu): 30 mg, selen(Se): 0,5 mg.

Analytiska beståndsdelar:
250 FE/100 kg, 90 % Råfett.
* Blanding av lecitin och sura oljor från kemisk
raffinering av soja. Beserat på genetiskt modifierad soja.

* Blanding af lecitin og sure olier fra raffinering af soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja / Blanding av
lecitin och sura oljor från kemisk raffinering av soja. Beserat på genetiskt modifierad soja

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: E-vitamin(3a700): 10.000 IE, C-vitamin:(3a300): 6.000 mg, zink(Zn), som zinkchelat af
glycinhydrat(3b607): 1.000 mg, mangan(Mn), som manganchelat af glycinhydrat(3b506): 900 mg, kobber(Cu), som kobber(II)chelat
af glycinhydrat(3b413): 600 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae(3b8.11): 10 mg.

partiet är det samma som följesedelnumret

Batchnr.

Varenr.

!301118AA!

!5713968370973!
dag/md/år
:

E-VITAMIN

GASTRIC

HorseLux E-vitamin er koncentreret
og naturlig E-vitamin med selen,
magnesium og 6 forskellige
aminosyrer.
Anbefales ved:
✱ Hård træning/konkurrence,
✱ Muskelproblemer
(Stivhed/spændinger)

HorseLux Gastric er fermenteret
soyabønner som opretholder og
forbedrer funktionen af mavens
slimhinder, samt virker mavesyre
nedsættende.
Anbefales ved
✱ Manglede huld
✱ Nedsat trivsel
✱ Stereotypier
✱ Aggressiv adfærd

E-VITAMIN
Naturligt E-vitamin med selen, aminosyrer og magnesium
Kraftig antioxidant, der virker muskelopbyggende og forbedrer udholdenhed/restitutionsevne. Anvendes ved hård træning,
ved muskelproblemer (stivhed, anspændthed, træthed), og til ungheste der sættes i arbejde. E-vitamin fremmer tillige
frugtbarheden hos avlsdyr.
Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 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: Lucerne, foderkridt, magnesiumoxid, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 6,8 %, træstof: 7,7 %, råfedt: 4,4 %, råaske: 32,1 %, natrium(Na): 0,1 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: E-vitamin(3a700): 50.000 IE, selen(Se), som selenomethionin, produceret
af Saccharomyces cerevisiae(3b8.11):25 mg, lysin(3.2.3): 10.000 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 9.000 mg,
L-threonin(3c410): 2.000 mg, L-valin(3c370): 1.700 mg, L-tryptophan(3c440): 700 mg.
40 g indeholder: E-vitamin: 2.000 IE, magnesium(Mg): 1.600 mg, selen(Se): 1 mg, lysin: 400 mg, methionin: 360 mg,
threonin: 80 mg, tryptophan: 30 mg, valin: 70 mg.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

GASTRIC

E-VITAMIN
Naturligt E-vitamin med selen, aminosyrer og magnesium
Kraftig antioxidant, der virker muskelopbyggende og forbedrer udholdenhed/restitutionsevne. Anvendes ved hård træning,
ved muskelproblemer (stivhed, anspændthed, træthed), og til ungheste der sættes i arbejde. E-vitamin fremmer tillige
frugtbarheden hos avlsdyr.
Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 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: Lucerne, foderkridt, magnesiumoxid, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: råprotein: 6,8 %, træstof: 7,7 %, råfedt: 4,4 %, råaske: 32,1 %, natrium(Na): 0,1 %
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: E-vitamin(3a700): 50.000 IE, selen(Se), som selenomethionin, produceret af
Saccharomyces cerevisiae(3b8.11): 25 mg, lysin(3.2.3): 10.000 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 9.000 mg,
L-threonin(3c410): 2.000 mg, L-valin(3c370): 1.700 mg, L-tryptophan(3c440): 700 mg.
40 g indeholder: E-vitamin: 2.000 IE, magnesium(Mg): 1.600 mg, selen(Se): 1 mg, lysin: 400 mg, methionin: 360 mg,
threonin: 80 mg, tryptophan: 30 mg, valin: 70 mg.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Tilskudsfoder til heste.

Tilskud til opretholdelse og forbedring af funktionen af mavesækkens slimhinde. Anbefales ved nedsat trivsel, f.eks. ved
dårligt huld, manglende ædelyst, fravænning af føl, stereotyp eller agressiv adfærd, parasitangreb, våd/ildelugtende afføring
o.lign. HorseLux Gastric er også velegnet til heste i hård træning og konkurrence, da produktet beskytter den øvre del af
mavesækken mod syreætsninger, som især højtydende heste er mere udsatte for, som følge af større fysisk aktivitet og
mere protein og stivelse i foderplanen.

Nettovægt: 1,5 kg

Daglig mængde: Heste & ponyer: 50 g (2 mål). Føl: 25 g (1 mål). Ved miljø- eller foderskift, uregelmæssigheder i
fordøjelsen el. lign kan mængden fordobles i 30 dage. Tildeles 1 gang dagligt, rent eller iblandet foderet.
Bemærk at produktet ikke erstatter korrekt, afbalanceret fodring eller dyrlægeordineret behandling og konsultér altid
dyrlægen i tvivlstilfælde.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Mælkesyrefermenterede, sojabønner (Fermaid Ease 187), strømel, rapsolie.
Analyse: Råprotein: 31,0 %, træstof: 2,5 %, råfedt: 5,5 %, råaske: 3,8 %, natrium(Na): 0,1 %.
1 dagsdosis (50 g) indeholder: Fermaid Ease 187: 25 g.
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Opbevares i tætlukket emballage.

TILSKUDSPRODUKTER

GURKEMEJE + MELON

GÆRKULTUR

HorseLux Gurkemeje + Melon består
af ren og formalet gurkemejerod,
som er tilsat Melofeed, samt Bukke
hornsfrø. Booster immunforsvaret,
virker antiinflammatorisk og bidrager
med den kraftige antioxidant SOD.

HorseLux Gærkultur indeholder den
gennemtestede gærkultur Levucell,
samt MOS og kiselgur. Tilskuddet
arbejder i hestens stortarm, hvor
den er medvirkende til at hæve pH
og genoprette et sundt miljø.

Anbefales ved:
✱ Nedsat immunforsvar
✱ Stivhed og spændinger i muskler

Anbefales ved:
✱ Løs afføring og diarré
✱ Dårlig huld og fiberudnyttelse

GURKEMEJE + MELON

GÆRKULTUR

Gurkemejerod med antioxidanter

Gærkultur med MOS og kisel til heste

Fodertilskud, sammensat af ren formalet gurkemejerod, tilsat Melofeed, der er en patenteret, naturlig kilde til primære
antioxidanter. Primære antioxidanter beskytter kroppens celler mod oxidativ stress og har derfor positiv effekt på hestens
sundhed og immunforsvar i forhold til led, luftveje, muskler og hud. Mangel på antioxidanter kan bl.a. give svækket
muskulatur i form af stivhed. Har tillige positiv effekt på frugtbarheden hos avlsdyr. Anbefales derfor til heste i træning,
avlsdyr, samt til heste med lavt immunforsvar.

Tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: Store heste: 30 g (2 mål). Ponyer: 15-20 g (1-1½ mål). Tildeles 1 gang dagligt i foderet.
Kan give farveafsmitning på hud, pels, inventar og tekstiler.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Gurkemejerod, Melofeed, bukkehornsfrø, rapsolie.
Analyse: Råprotein: 8,4 %, træstof: 19,7 %, råfedt: 9,9 %, råaske: 6,0 %, natrium(Na): 0 %.
1 dagsdosis (30 g) indeholder: Gurkemejerod: 20 g, Melofeed: 8 g.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.

GURKEMEJE + MELON
Gurkemejerod med antioxidanter
Fodertilskud, sammensat af ren formalet gurkemejerod, tilsat Melofeed, der er en patenteret, naturlig kilde til primære
antioxidanter. Primære antioxidanter beskytter kroppens celler mod oxidativ stress og har derfor positiv effekt på hestens
sundhed og immunforsvar i forhold til led, luftveje, muskler og hud. Mangel på antioxidanter kan bl.a. give svækket
muskulatur i form af stivhed. Har tillige positiv effekt på frugtbarheden hos avlsdyr. Anbefales derfor til heste i træning,
avlsdyr, samt til heste med lavt immunforsvar.
Daglig mængde: Store heste: 30 g (2 mål). Ponyer: 15-20 g (1-1½ mål). Tildeles 1 gang dagligt i foderet.
Kan give farveafsmitning på hud, pels, inventar og tekstiler.
Sammensætning: Gurkemejerod, Melofeed, bukkehornsfrø, rapsolie.

Tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 8,4 %, træstof: 19,7 %, råfedt: 9,9 %, råaske: 6,0 %, natrium(Na): 0 %.
1 dagsdosis (30 g) indeholder: Gurkemejerod: 20 g, Melofeed: 8 g.

Diætetisk tilskud til brug ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelsesforstyrrelser. Modvirker ubalancer i hestens
fordøjelse (f.eks. ”våde prutter” og efterløb), navnligt ved fodring med wrap/ensilage. Også velegnet ved dårligt huld, til ældre heste, til
heste i hård træning/konkurrence og til forbedring af mælkeydelse og mælkekvalitet hos avlshopper. Styrker stortarmens mikrobiota,
hvilket forbedrer fiberudnyttelsen og egenproduktionen af B-vitaminer. Kiselgur virker toxinbindende, mens MOS forhindrer tilhæftning af
skadelige mikroorganismer (fra foder/grovfoder) på tarmvæggen, hvilket styrker immunforsvaret og reducerer risiko for ubalancer yderligere.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: Heste & ponyer: 15 g (1 mål). Tildeles 1 gang dagligt i op til 4 uger, rent eller iblandet foderet. Bør ikke opblødes før brug.
Gentag brugen om nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne. Da produktet
virker ved at stabilisere og optimere stortarmens mikrobiota, kan der gå op til en måned før produktet opnår sin fulde effekt.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Agrimos, strømel, foderkridt, rapsolie.

GÆRKULTUR

Nettovægt: 3 kg

Gærkultur med MOS og kisel til heste
Diætetisk tilskud til brug ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelsesforstyrrelser. Modvirker ubalancer i hestens
fordøjelse (f.eks. ”våde prutter” og efterløb), navnligt ved fodring med wrap/ensilage. Også velegnet ved dårligt huld, til ældre heste, til
heste i hård træning/konkurrence og til forbedring af mælkeydelse og mælkekvalitet hos avlshopper. Styrker stortarmens mikrobiota,
hvilket forbedrer fiberudnyttelsen og egenproduktionen af B-vitaminer. Kiselgur virker toxinbindende, mens MOS forhindrer tilhæftning af
skadelige mikroorganismer (fra foder/grovfoder) på tarmvæggen, hvilket styrker immunforsvaret og reducerer risiko for ubalancer yderligere.

Opbevares i tætlukket emballage.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.

Daglig mængde: Heste & ponyer: 15 g (1 mål). Tildeles 1 gang dagligt i op til 4 uger, rent eller iblandet foderet. Bør ikke opblødes før brug.
Gentag brugen om nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne. Da produktet
virker ved at stabilisere og optimere stortarmens mikrobiota, kan der gå op til en måned før produktet opnår sin fulde effekt.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Agrimos, strømel, foderkridt, rapsolie.

Analyse: Råprotein: 15,7 %, træstof: 2,2 %, råfedt: 6,1 %, råaske: 26,3 %, natrium(Na): 2,0 %.

Analyse: Råprotein: 15,7 %, træstof: 2,2 %, råfedt: 6,1 %, råaske: 26,3 %, natrium(Na): 2,0 %.

Tilsætningsstoffer pr. kg: Zootekniske (tarmflorastabilisator): Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077(Levucell SC 10 ME Titan, 4b1711):
133 g (1,33 x 10*12 CFU). Teknologiske: kiselgur(E551c): 118 g.

Tilsætningsstoffer pr. kg: Zootekniske (tarmflorastabilisator): Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077(Levucell SC 10 ME Titan, 4b1711):
133 g (1,33 x 10*12 CFU). Teknologiske: kiselgur(E551c): 118 g.
Indhold pr. 15 g: Levucell SC 10 ME Titan: 2 g (2 x 10*10 CFU), Agrimos: 5 g, kiselgur: 1,8 g.

Indhold pr. 15 g: Levucell SC 10 ME Titan: 2 g (2 x 10*10 CFU), Agrimos: 5 g, kiselgur: 1,8 g.

GÆRTABLET

HVIDLØG

HorseLux GærTablet, indeholder
den samme aktive gær, Levucell,
som HorseLux Gærkultur.
GærTablet er tilsat lakrids og pres
set i tabletter, så den kan tildeles
som en godbid.

HorseLux Hvidløg består af 100%
tørret hvidløg i granulat, som kan
have en positiv effekt på immunfor
svar, samt en afskrækkende virkning
på insekter.

Anbefales ved:
✱ Løs afføring og diarré
✱ Dårlig huld og fiberudnyttelse

Anbefales til:
✱ Lavt immunforsvar
✱ Insektproblemer

HVIDLØG
Hvidløgsgranulat
Tørret hvidløg i fødevarekvalitet. Hvidløg er anerkendt og værdsat for sit høje indhold af biologiske aktivstoffer og sin
immunstyrkende effekt. Ved regelmæssig brug har hvidløg desuden en afskrækkende virkning på insekter og parasitter.
Daglig mængde: Store heste: 30 g. Små heste/ponyer: 20 g. Tildeles rent eller iblandes i foderet.
Kan give afsmag i mælken hos lakterende hopper.
Sammensætning: 100 % rent, tørret hvidløg (Allium sativum).
Analyse: Råprotein: 19,1 %, træstof: 1,5 %, råfedt: 1,0 %, råaske: 3,5 %, natrium(Na): 0 %.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 6 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

HVIDLØG
Hvidløgsgranulat
Tørret hvidløg i fødevarekvalitet. Hvidløg er anerkendt og værdsat for sit høje indhold af biologiske aktivstoffer
og sin immunstyrkende effekt. Ved regelmæssig brug har hvidløg desuden en afskrækkende virkning på insekter
og parasitter.

Fodermiddel til heste.

Daglig mængde: Store heste: 30 g. Små heste/ponyer: 20 g. Tildeles rent eller iblandes i foderet.
Kan give afsmag i mælken hos lakterende hopper.

Opbevares i tætlukket emballage.

Sammensætning: 100 % rent, tørret hvidløg (Allium sativum).
Analyse: Råprotein: 19,1 %, træstof: 1,5 %, råfedt: 1,0 %, råaske: 3,5 %, natrium(Na): 0 %.

Nettovægt: 3 kg
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding
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TILSKUDSPRODUKTER

HYBEN

NORDATLANTISK TANG

HorseLux Hyben er et 100% rent
naturprodukt, med et højt indhold
af vitamin C, beta-karoten og
bioflavonoider, der alle er kraftige
naturlige antioxidanter.

HorseLux Nordatlantisk Tang har et
højt indhold af aminosyrer, minera
ler og sporstoffer, samt et moderat
indhold af vitaminer.

Anbefales til:
✱ Heste med lavt immunforsvar
✱ Ældre heste
✱ Konkurrenceheste

Anbefales ved:
✱ Aminosyremangel
✱ Mindre kløe og skællende hud.

NORDATLANTISK TANG
Nordatlantisk tang (Ascophyllum nodosum) der er høstet i farvandet mellem Island og Norge.
Har et højt naturligt indhold af mineraler.

HYBEN

Daglig mængde: Heste 20-25 g/dag (1½ mål). Ponyer, føl og plage 15 g/dag (1 mål).
Tildeles rent eller iblandes øvrig foderration. P.g.a. et højt naturligt indhold af jod, bør dosering ikke overskrides.

Formalede hybenfrugter
Et rent naturprodukt, fremstillet af tørrede og solmodne hybenfrugter af hunderose. Hyben har et højt indhold af
vitamin C, beta-karoten og bioflavonoider, der alle er kraftige naturlige antioxidanter. Anvendelig til heste i hård
træning/konkurrence, til avlsheste og gamle heste. Vitamin C er vigtig for optagelsen af jern. Hybens høje indhold af
antioxidanter styrker immunforsvar, modvirker de negative effekter af hård træning og har tillige en positiv virkning
på ledfunktionen.
Daglig mængde: Store heste: 15 g (1 mål). Ponyer: 10 g (2/3 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Sammensætning: 100 % tørrede, formalede hybenfrugter med kerner (Rosa canina).

Sammensætning: 100 % lufttørret og formalet tang (Ascophyllum nodosum).
Fodermiddel til heste.

Analyse: Råprotein: 8,5 %, træstof: 4,1 %, råfedt: 2,1 %, råaske: 29,0 %, natrium(Na): 3,9 %.

Nettovægt: 2 kg

Fodermiddel til heste.

NORDATLANTISK TANG

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.

Nordatlantisk tang (Ascophyllum nodosum) der er høstet i farvandet mellem Island og Norge.
Har et højt naturligt indhold af mineraler.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Daglig mængde: Heste 20-25 g/dag (1½ mål). Ponyer, føl og plage 15 g/dag (1 mål).
Tildeles rent eller iblandes øvrig foderration.
P.g.a. et højt naturligt indhold af jod, bør dosering ikke overskrides.
Sammensætning: 100 % lufttørret og formalet tang (Ascophyllum nodosum).
Analyse: Råprotein: 8,5 %, træstof: 4,1 %, råfedt: 2,1 %, råaske: 29,0 %, natrium(Na): 3,9 %.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 4,9 %, træstof: 33,9 %, råfedt: 4,5 %, råaske: 3,5 %, natrium(Na): 0 %.

JERN

KISELGUR

HorseLux Jern er et jerntilskud med
C-vitamin, aminosyrer og sporstoffer.
B- og C-vitamin sikrer, sammen med
de øvrige hjælpestoffer i produktet,
en god optagelse af jern og hurtig
genopretning af normal blodprocent.

HorseLux Kiselgur har et højt
indhold af calcium og flere andre
mineraler.
Anbefales til:
✱ Styrkelse af pels, hud og hove

Anbefales efter:
✱ Stort blodtab
✱ Store luseangreb

KISELGUR

JERN

Kisel til heste

Jerntilskud med C-vitamin, aminosyrer og sporstoffer til heste
Letoptageligt tilskud, der forebygger og afhjælper jernmangel. Med organisk bundet jern, essentielle aminosyrer, B- og C-vitaminer
og 100 % organisk bundne sporstoffer, der sikrer en god optagelse af jern. Afhjælper jernmangel i løbet af 3-4 uger.
Jernmangel kan forårsage lav blodprocent, som kan resultere i træthed, uoplagthed og nedsat udholdenhed.

Tiilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.

Opbevares i tætlukket emballage.

Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, salt, ølgær, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 7,0 %, træstof: 4,8 %, råfedt: 3,7 %, råaske: 31,7 %, natrium(Na): 0,1 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: jern(Fe), som jern(III)chelat af glycinhydrat(3b108 ): 7.500 mg, zink(Zn), som
zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 4.000 mg, Mangan(Mn), som manganchelat af glycinhydrat(3b506): 2.000 mg, kobber(Cu), som
kobber(II)chelat af glycinhydrat(3b413): 1.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae (3b8.11):
15 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 8.500 mg, lysin(3.2.3): 7.500 mg, C-vitamin(3a300): 7.500 mg, B1-vitamin(3a821): 1.750 mg,
B2-vitamin: 1.250 mg, B6-vitamin(3a831): 1.000 mg, B12-vitamin: 12 mg. Teknologiske: kiselgur(E551c): 0,8 %.
40 g indeholder: jern(Fe): 300 mg, zink(Zn): 160 mg, mangan(Mn): 80 mg, kobber(Cu): 60 mg, methionin: 340 mg, lysin: 300 mg, ølgær:
3.333 mg, C-vitamin: 300 mg, B1-vitamin: 70 mg, B2-vitamin: 50 mg, B6-vitamin: 40 mg, selen(Se): 0,6 mg, B12-vitamin: 0,5 mg.
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Nettovægt: 3 kg
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

JERN

Fodertilskud til styrkelse af hud, pels og hove. Virker tillige toxinbindende.

Tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: Heste: 30 g (2 mål). Ponyer 15-25 g (1-1½ mål). Gives rent eller iblandes foderet.

Nettovægt: 2,5 kg

Sammensætning: Ren kiselgur tilsat 1 % rapsolie (støvdæmper).

Opbevares i tætlukket emballage.

Letoptageligt tilskud, der forebygger og afhjælper jernmangel. Med organisk bundet jern, essentielle aminosyrer, B- og C-vitaminer
og 100 % organisk bundne sporstoffer, der sikrer en god optagelse af jern. Afhjælper jernmangel i løbet af 3-4 uger.
Jernmangel kan forårsage lav blodprocent, som kan resultere i træthed, uoplagthed og nedsat udholdenhed.

Tilskudsfoder til heste.

Analyse: Råprotein: 0 %, træstof: 0 %, råfedt: 1 %, råaske: 92,0 %, natrium(Na): 0,5 %.

Nettovægt: 1 kg

Tilsætningsstoffer pr. kg: kiselgur(E551c): 990 g

Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.

Opbevares i tætlukket emballage.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, salt, ølgær, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Jerntilskud med C-vitamin, aminosyrer og sporstoffer til heste

Analyse: Råprotein: 7,0 %, træstof: 4,8 %, råfedt: 3,7 %, råaske: 31,7 %, natrium(Na): 0,1 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: jern(Fe), som jern(III)chelat af glycinhydrat(3b108 ): 7.500 mg, zink(Zn), som
zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 4.000 mg, Mangan(Mn), som manganchelat af glycinhydrat(3b506): 2.000 mg, kobber(Cu), som
kobber(II)chelat af glycinhydrat(3b413): 1.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae (3b8.11):
15 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 8.500 mg, lysin(3.2.3): 7.500 mg, C-vitamin(3a300): 7.500 mg, B1-vitamin(3a821): 1.750 mg,
B2-vitamin: 1.250 mg, B6-vitamin(3a831): 1.000 mg, B12-vitamin: 12 mg. Teknologiske: kiselgur(E551c): 0,8 %.
40 g indeholder: jern(Fe): 300 mg, zink(Zn): 160 mg, mangan(Mn): 80 mg, kobber(Cu): 60 mg, methionin: 340 mg, lysin: 300 mg,
ølgær: 3.333 mg, C-vitamin: 300 mg, B1-vitamin: 70 mg, B2-vitamin: 50 mg, B6-vitamin: 40 mg, selen(Se): 0,6 mg, B12-vitamin: 0,5 mg.

TILSKUDSPRODUKTER

LOPPEFRØSKALLER

MAGNESIUM

HorseLux Loppefrøskaller indeholder
naturlige slimstoffer, som indkapsler
sand og jord og fører det ud med
gødningen, og er derved gavnlig for
fordøjelsen.

HorseLux Magnesium er et koncen
treret magnesiumtilskud, som kan
have en særlig positiv effekt på ner
vøsitet, samt muskel- og nervefunk
tioner. Magnesiummangel ses ofte i
græsningssæsonen eller ved tildeling
af dårligt grovfoder.

Anbefales ved:
✱ Sand og jord
i tarmen
✱ Forebyggende
i perioder med
græsmangel

Anbefales til:
✱ Nervøse heste
✱ Heste med magnesiummangel

MAGNESIUM
Magnesiumtilskud til heste

LOPPEFRØSKALLER
Fodertilskud til udrensning af sand/jord fra hestens mave/tarmkanal. Indeholder naturlige slimstoffer, der indkapsler sand/jord
og fører det ud med gødningen. Forebygger ophobning af sand/jord i tarmene ved regelmæssig brug. Forebyggelse er især vigtig,
hvis hesten går på jordfold eller fold med kun lidt græs. Ved ringe græsdække eller ringe græsmængde på marken er det vigtigt
at hesten har stråfoder til rådighed, hvis den opholder sig i længere tid (over 3-4 timer) på fold. Udfodring af stråfoder bør ske i
foderhæk el. lign. for at undgå at hesten spiser stråfoder, der er tilsølet med jord og mudder.
Ved udrensning: Heste: 100 g (2 mål). Ponyer 50-75 g (1-1½) mål. Gives i foderet i min. 1 uge. Gentag brugen om nødvendigt.
Bør ikke opblødes før brug af hensyn til konsistensen.
Ved forebyggelse: Heste: 25 g (½ mål). Ponyer 15 g (1/4 mål).

Magnesiumtilskud med høj biologisk tilgængelighed. Anvendes til forebyggelse og afhjælpning af magnesiummangel
som kan opstå i græsningssæsonen og ved tildeling af for lidt eller for ringe grovfoder. Magnesiummangel kan forårsage
nervøsitet, ophidselse, svækket muskel/nervefunktion, samt demineralisering af skelettet.
Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

LOPPEFRØSKALLER
Fodertilskud til udrensning af sand/jord fra hestens mave/tarmkanal. Indeholder naturlige slimstoffer, der indkapsler sand/jord
og fører det ud med gødningen. Forebygger ophobning af sand/jord i tarmene ved regelmæssig brug. Forebyggelse er især vigtig,
hvis hesten går på jordfold eller fold med kun lidt græs. Ved ringe græsdække eller ringe græsmængde på marken er det vigtigt
at hesten har stråfoder til rådighed, hvis den opholder sig i længere tid (over 3-4 timer) på fold. Udfodring af stråfoder bør ske i
foderhæk el. lign. for at undgå at hesten spiser stråfoder, der er tilsølet med jord og mudder.
Ved udrensning: Heste: 100 g (2 mål). Ponyer 50-75 g (1-1½) mål. Gives i foderet i min. 1 uge. Gentag brugen om nødvendigt.
Bør ikke opblødes før brug af hensyn til konsistensen.

Sammensætning: Formalede loppefrøskaller (Plantago ovata), min. 95 % rene.

Ved forebyggelse: Heste: 25 g (½ mål). Ponyer 15 g (1/4 mål).

Analyse: Råprotein: 6,0 %, træstof: 4,2 %, råfedt: 2,5 %, råaske: 2,7 %, natrium(Na): 0,1 %.

Fodermiddel til heste.

Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 0 %, træstof: 0 %, råfedt: 0 %, råaske: 98,0 %, natrium(Na): 0 %.

Magnesiumtilskud til heste
Magnesiumtilskud med høj biologisk tilgængelighed. Anvendes til forebyggelse og afhjælpning af magnesiummangel
som kan opstå i græsningssæsonen og ved tildeling af for lidt eller for ringe grovfoder. Magnesiummangel kan forårsage
nervøsitet, ophidselse, svækket muskel/nervefunktion, samt demineralisering af skelettet.
Daglig mængde: Store heste: 15 g (1 mål). Ponyer: 7-12 g (1/2-3/4 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Sammensætning: 100 % magnesiumoxid(MgO).
Analyse: Råprotein: 0 %, træstof: 0 %, råfedt: 0 %, råaske: 98,0 %, natrium(Na): 0 %.

1 dosis (15 g) indeholder: magnesium(Mg): 8 g.

Fodermiddel til heste.

MAGNESIUM

Nettovægt: 5 kg

Daglig mængde: Store heste: 15 g (1 mål). Ponyer: 7-12 g (1/2-3/4 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Sammensætning: 100 % magnesiumoxid(MgO).

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 1,5 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

1 dosis (15 g) indeholder: magnesium(Mg): 8 g.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Sammensætning: Formalede loppefrøskaller (Plantago ovata), min. 95 % rene.
Analyse: Råprotein: 6,0 %, træstof: 4,2 %, råfedt: 2,5 %, råaske: 2,7 %, natrium(Na): 0,1 %.

MOBILITET

MSM

HorseLux Mobilitet indeholder alle de
nødvendige næringsstoffer til hestens
led, hvis leddene har et forøget behov
for støtte. Dette kan bl.a. skyldes
alderdom eller nedsat mobilitet som
følge af høj alder, skader eller slitage.

HorseLux MSM er organisk og letopta
geligt svovl, som har en betændelses
hæmmende effekt, særligt omkring led
og sener. Produktet kan virke betæn
delseshæmmende (antiinflammatorisk)
og kan dæmpe irritation, f.eks. ved led
og sener.

Anbefales ved:
✱ Ledproblemer
✱ Til ældre heste

Anbefales ved:
✱ Betændelsestilstande
✱ Styrkelse af pels, hud og hove

MOBILITET
Bevaring og forbedring af mobiliteten
Tilskud til forbedring af hestens ledfunktion eller som forebyggelse og vedligehold
f.eks. til ældre heste eller heste der udsættes for høje belastninger f.eks. hård
træning, konkurrence eller løb. Kan også anvendes til heste, der har boksro.
Daglig mængde: 50 ml. Ved forebyggelse/vedligehold: 25 ml. Ponyer: ½ dosis.
Ryst flasken grundigt før brug.
Sammensætning: MSM, glucosamin (fra grønlæbet musling), chondroitin,
hyaluronsyre(HA).
Analyse: Vand: 46%, råprotein: 13,1%, råfibre: 2,4%, råfedt: 0%, råaske: 13,1%,
natrium(Na): 0,1%
Tilsætningsstoffer pr. kg: Boswellia serrata (boswellinsyre): 45 g,
mælkesyre(E270): 500 mg, kaliumsorbat(E202): 500 mg
1 liter indeholder: MSM: 240 g, glucosamin: 180 g, chondroitin: 48 g,
boswellinsyre: 48 g, HA: 6.000 mg.
1 dosis (50 ml) indeholder: MSM: 12 g, glucosamin: 9 g, chondroitin: 2,4 g,
boswellinsyre: 2,4 g, HA: 300 mg.

MOBILITET

MSM

Bevaring og forbedring af mobiliteten

MSM til heste

Tilskud til forbedring af hestens ledfunktion eller som forebyggelse/vedligehold f.eks. til ældre heste eller heste der
udsættes for høje belastninger f.eks. hård træning, konkurrence eller løb. Velegnet til heste med ordineret boksro,
da manglende bevægelse svækker ledbrusken.

Tilskudsfoder til heste.

Daglig mængde: 30 g (2 mål), ved forebyggelse/vedligehold: 15 g (1 mål). Ponyer: 1/2 dosis.

Opbevares i tætlukket emballage.

Sammensætning: MSM, muslingekstrakt HCl (fra grønlæbet musling), chondroitinsulfat, hyaluronsyre(HA), rapsolie.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 26,3 %, træstof: 4,9 %, råfedt: 1,6 %, råaske: 27,3 %, natrium(Na): 0,1 %.
Tilsætningsstoffer pr. kg: Boswellia serrata (boswellinsyre): 80 g.
1 dosis (30 g) indeholder: MSM: 12 g, muslingekstrakt HCl: 9 g, chondroitinsulpfat: 2,4 g, boswellinsyre: 2,4 g, HA: 300 mg.

MSM er en organisk svovlforbindelse, der indeholder let optageligt svovl. MSM dæmper irritation,
f.eks. ved led og sener. MSM er desuden vigtig i forbindelse med bevaring og fornyelse af ledbrusken.
MSM er også vigtigt for at bevaring og styrkelse af sund hud, pels og hove.

Nettovægt: 3 kg
MOBILITET

Daglig mængde: Heste: 20 g (1-1½ mål). Store ponyer: 15 g (1 mål). Små ponyer: 7,5 g (½ mål).
Blandes i foderet.

Bevaring og forbedring af mobiliteten
Tilskud til forbedring af hestens ledfunktion eller som forebyggelse/vedligehold f.eks. til ældre heste eller heste der
udsættes for høje belastninger f.eks. hård træning, konkurrence eller løb. Velegnet til heste med ordineret boksro,
da manglende bevægelse svækker ledbrusken.
Daglig mængde: 30 g (2 mål), ved forebyggelse/vedligehold: 15 g (1 mål). Ponyer: 1/2 dosis.
Sammensætning: MSM, muslingekstrakt HCl (fra grønlæbet musling), chondroitinsulfat, hyaluronsyre(HA), rapsolie.
Analyse: Råprotein: 26,3 %, træstof: 4,9 %, råfedt: 1,6 %, råaske: 27,3 %, natrium(Na): 0,1 %.

Tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 1 kg

Indholdsstoffer: MSM (methylsulfonmethan) 99,9 %.

Opbevares i tætlukket emballage.

Analyse: Råprotein: 0 %, træstof: 0 %, råfedt: 0,3 %, råaske: 1,0 %, natrium(Na): 0 %.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Fodermiddel til heste.

MSM

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

MSM til heste
MSM er en organisk svovlforbindelse, der indeholder let optageligt svovl. MSM dæmper irritation,
f.eks. ved led og sener. MSM er desuden vigtig i forbindelse med bevaring og fornyelse af ledbrusken.
MSM er også vigtigt for at bevaring og styrkelse af sund hud, pels og hove.
Daglig mængde: Heste: 20 g (1-1½ mål). Store ponyer: 15 g (1 mål).
Små ponyer: 7,5 g (½ mål). Blandes i foderet.
Indholdsstoffer: MSM (methylsulfonmethan) 99,9 %.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 1 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råprotein: 0 %, træstof: 0 %, råfedt: 0,3 %, råaske: 1,0 %, natrium(Na): 0 %.

Tilsætningsstoffer pr. kg: Boswellia serrata (boswellinsyre): 80 g.
1 dosis (30 g) indeholder: MSM: 12 g, muslingekstrakt HCl: 9 g, chondroitinsulfat: 2,4 g, boswellinsyre: 2,4 g, HA: 300 mg.

Tilskudsfoder til heste.
Opbevares i tætlukket emballage.

Nettoindhold: 1 L

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding
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TILSKUDSPRODUKTER
TILSKUDSPRODUKTER

MUN

POWER

HorseLux Mun er en urteblanding
bestående af 100% urter. Produktet kan
styrke hestens immunforsvar, luftveje,
hud og fordøjelse på en naturlig måde,
samt øge hestens modstandskraft over
for sygdom. Mun indeholder eucalyptus
som har en positiv effekt på luftvejene.

HorseLux Power er et energirigt
tilskudsprodukt, som er sammensat
af udvalgte planteolier med høj
emulgeringsevne. Produktet er
vandopløseligt og letfordøjeligt
for hesten.

Anbefales ved:
✱ Lavt immunforsvar
✱ Luftvejsproblemer

Anbefales til:
✱ Heste der mangler huld
✱ Heste der mangler energi

MUN

POWER

Urteblanding til heste
100 % naturlige lægeurter med en velkendt og veldokumenteret virkning. Velgørende og styrkende på immunforsvar,
luftveje, hud, pels og fordøjelse på en helt naturlig måde. Velegnet ved hyppig kontakt med fremmede heste/miljøer,
f.eks. på rideskoler el. pensioner, samt ved deltagelse i konkurrence/løb. Virker desuden afskrækkende på indvoldsorm
og insekter (fluer, myg, mitter, m.fl.) Tilsat ølgær, der er rig på B-vitaminer og har en positiv virkning på hove, hud og pels.
Daglig mængde: Store heste: 75 g (3 mål). Ponyer: 35-50 g (1½-2 mål).
Sammensætning: Hvidløg, rosmarin, lucerne, rød solhat, solbær, strømel, ølgær, salt, bukkehornsfrø, rapsolie.
Tilsætningsstoffer: Sensoriske: eucalyptusolie (Eucalyptus globulus, CAS-no 8000-48-8): 0,8 %.

MUN

Nettovægt: 5 kg

Daglig mængde: Store heste: 75 g (3 mål). Ponyer: 35-50 g (1½-2 mål).
Sammensætning: Hvidløg, rosmarin, lucerne, rød solhat, solbær, strømel, ølgær, salt, bukkehornsfrø, rapsolie.
Tilsætningsstoffer: Sensoriske: eucalyptusolie (Eucalyptus globulus, CAS-no 8000-48-8): 0,8 %.

Energirigt fodermiddel, som er sammensat af udvalgte planteolier, der er forarbejdede, så de er vandopløselige
og dermed let fordøjelige for heste. Tilfører hesten langvarig og kontrollérbar energi. Er ligeledes velegnet til
heste, der har svært ved at holde huld.

Opbevares i tætlukket emballage.

POWER

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Daglig mængde ved normalt arbejde: Heste: 250 g. Ponyer: 150-200 g.
Ved intensivt arbejde/konkurrence: Heste: 300-375 g. Ponyer: 200-300 g.
Ved mindre arbejdsmængde og til vedligehold kan der tildeles en lavere daglig mængde.
Tildeles ovenpå øvrigt foder 1-2 gange dagligt.

Energirige olier i pulver
Energirigt fodermiddel, som er sammensat af udvalgte planteolier, der er forarbejdede, så de er vandopløselige
og dermed let fordøjelige for heste. Tilfører hesten langvarig og kontrollérbar energi. Er ligeledes velegnet til
heste, der har svært ved at holde huld.

Tilskudsfoder til heste.

Opbevares i tætlukket emballage
og beskyttet mod sollys.

Nettovægt: 2 kg

Daglig mængde ved normalt arbejde: Heste: 250 g. Ponyer: 150-200 g.
Ved intensivt arbejde/konkurrence: Heste: 300-375 g. Ponyer: 200-300 g.
Ved mindre arbejdsmængde og til vedligehold kan der tildeles en lavere daglig mængde.
Tildeles ovenpå øvrigt foder 1-2 gange dagligt.

Opbevares i tætlukket emballage.

1 mål = 100 g.

Analyse: Råprotein: 11,1 %, træstof: 13,7 %, råfedt: 7,5 %, råaske: 10,4 %, natrium(Na): 2,1 %.

Urteblanding til heste
100 % naturlige lægeurter med en velkendt og veldokumenteret virkning. Velgørende og styrkende på immunforsvar,
luftveje, hud, pels og fordøjelse på en helt naturlig måde. Velegnet ved hyppig kontakt med fremmede heste/miljøer,
f.eks. på rideskoler el. pensioner, samt ved deltagelse i konkurrence/løb. Virker desuden afskrækkende på indvoldsorm og
insekter (fluer, myg, mitter, m.fl.) Tilsat ølgær, der er rig på B-vitaminer og har en positiv virkning på hove, hud og pels.

Energirige olier i pulver

Tilskudsfoder til heste.

Tilskudsfoder til heste.

Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Nettovægt: 3 kg
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

1 mål = 100 g.
Sammensætning: Vegetabilsk fedtstof, emulgeret.

Tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 6 kg
Opbevares i tætlukket emballage
og beskyttet mod sollys.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Analyse: Råfedt: 99 %, vand: 1,0 %, træstof: 0 %, råfibre: 0 %, råaske: 0 %, natrium(Na): 0 %.
Energiindhold pr. kg: 37,1 MJ = 2,8 FE

Sammensætning: Vegetabilsk fedtstof, emulgeret.
Analyse: Råfedt: 99 %, vand: 1,0 %, træstof: 0 %, råfibre: 0 %, råaske: 0 %, natrium(Na): 0 %.
Energiindhold pr. kg: 37,1 MJ = 2,8 FE

Analyse: Råprotein: 11,1 %, træstof: 13,7 %, råfedt: 7,5 %, råaske: 10,4 %, natrium(Na): 2,1 %.

RØD SOLHAT

YANG

HorseLux Rød Solhat er skånsomt
tørret, formalet og ikke yderligere
forarbejdet, for at bevare det høje
indhold af naturlige aktivstoffer.

HorseLux YANG er en unik sammensæt
ning af flere forskellige inaktive (prebio
tiske) gærceller, der har en positiv effekt
på stortarmens mikroflora. Stimulerer
hestens immunforsvar, så risikoen for
fodringsbetinget ubalance reduceres.
Fjerner uønskede bakterier i tarmen.

Anbefales ved:
✱ Lavt immunforsvar

Anbefales ved:
✱ Løs afføring
✱ Tildeling af dårligt grovfoder
Kan tildeles sammen
med HorseLux Gærkultur.
RØD SOLHAT
Rød solhat til heste
Tørret rød solhat, velegnet til naturlig stimulering af immunforsvaret. Produktet er skånsomt tørret, formalet
og ikke yderligere forarbejdet for at sikre bevaring af det høje indhold af naturlige aktivstoffer.

B-VITAMINER
B-vitaminer med MSM, kisel og ølgær til heste
Koncentreret B-vitamintilskud med MSM, kisel og ølgær. Anvendes ved fældning, pelssætning, uoplagthed, manglende
appetit, hård træning, miljø- og foderskift. Hæver hestens B-vitaminniveau til det normale på 3 - 4 uger.
Daglig mængde: Heste: 40 g (3 mål). Ponyer: 25-30 g (2 mål). Tildeles rent eller iblandes foderet.
Sammensætning: Foderkridt, lucernemel, MSM, salt, ølgær, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 3,3 %, træstof: 3,7 %, råfedt: 2,2 %, råaske: 32,4 %, natrium(Na): 1,6 %.
Tilsætningsstoffer pr kg: Ernæringsmæssige: B1-vitamin(3a821): 4.000 mg, B2-vitamin: 1.750 mg,
B6-vitamin(3a831): 1.750 mg, B12-vitamin: 10 mg, kiselgur(E551c): 1,5 %.
Indhold pr. 40 g: B1-vitamin: 160 mg, B2-vitamin: 70 mg, B6-vitamin: 70 mg, B12-vitamin: 0,4 mg, MSM: 1.000 mg,
kiselgur: 375 mg, ølgær: 250 mg.
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Daglig mængde: Ved (gen)opbygning af immunforsvar: 7 – 8 g pr. 100 kg, svarende til 35 - 40 g til 500 kg hest.
Ved forebyggelse / vedligehold: 3 – 4 g pr. 100 kg, svarende til 15 – 20 g til 500 kg hest.
Blandes i foderet.
Da produktet er et rent naturprodukt er der ingen risiko ved højere doseringer.

Tilskudsfoder til heste.

Indholdsstoffer: 100 % rød solhat (Echinacea purpurea).

Nettovægt: 3 kg

Analyse: Råprotein: 7,3 %,træstof: 31,0 %, råfedt: 1,6 %, råaske: 9,6 %, natrium(Na): 0 %.

Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 2,5 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

YANG
Styrker tarmens mikrobiota
En unik sammensætning af inaktiverede gærceller, der har en positiv effekt på stortarmens
bakteriesammensætning (mikrobiota).
Stimulerer immunforsvaret, så risikoen for fodringsbetingende ubalancer (f.eks. våd afføring) reduceres.
Forhindrer tillige, via fysisk blokering, skadelige mikroorganismer (f.eks. fra dårligt grovfoder) i at få
fodfæste i fordøjelseskanalen og reducerer dermed risikoen for fejlgæringer.
Daglig mængde: Heste & ponyer: 5 g (1 teske). Ved særlige behov kan dosis fordobles. Tildeles 1 gang dagligt.
Sammensætning: Cellevægge fra inaktiveret gær.
Analyse: Råprotein: 32,0 %, råfibre: 2,0 %, råfedt: 2,2 %, råaske: 6,0 %, natrium(Na): 0 %.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 600 g
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

TILSKUDSPRODUKTER
TILSKUDSPRODUKTER

ZINK + KOBBER
HorseLux Zink+Kobber er et letoptage
ligt tilskud, med organisk bundet kobber
og zink, naturlig E-vitamin og organisk
selen. Støtter gendannelse af sund hud,
f.eks. i perioder med fugtigt vejr, mud
der på folden eller mange insekter.
Anbefales ved:
✱ Hudproblemer
✱ Zinkmangel

ZINK + KOBBER
Organisk zink- og kobbertilskud til heste
Letoptageligt tilskud der støtter gendannelse af sund hud, f.eks. i perioder med fugtigt vejr, mudder på folden eller mange
insekter. Kobber og zink er desuden vigtigt for korrekt mineralisering af brusken hos heste i vækst og til vedligehold af
skelettet hos voksne heste. Kobber og zink indgår også i flere antioxidanter og har betydning for både immunforsvar og
muskelfunktion.
Dagsdosis: Heste: 20 g (1 mål). Ponyer: 10-15 g (1/2-3/4 mål). Tildeles i indtil 8 uger, rent eller iblandet foderet.
Gentag brugen om nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.
Sammensætning: Lucernemel, foderkridt, strømel, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 6,2 %, træstof: 8,4 %, råfedt: 4,3 %, råaske: 23,9 %, natrium(Na): 0,1 %.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Nettovægt: 3 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: zink(Zn), som zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 7.500 mg, kobber(Cu),
som kobber(II)chelat af glycinhydrat(3b413): 2.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces
cerevisiae(3b8.11): 25 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 10.000 mg, E-vitamin(3a700): 5.000 IE.
1 dosis (20 g) indeholder: zink(Zn): 150 mg, kobber(Cu): 50 mg, methionin: 200 mg, E-vitamin: 100 IE, selen(Se): 0,5 mg.

ZINK + KOBBER
Organisk zink- og kobbertilskud til heste
Letoptageligt tilskud der støtter gendannelse af sund hud, f.eks. i perioder med fugtigt vejr, mudder på folden eller mange
insekter. Kobber og zink er desuden vigtigt for korrekt mineralisering af brusken hos heste i vækst og til vedligehold af skelettet
hos voksne heste. Kobber og zink indgår også i flere antioxidanter og har betydning for både immunforsvar og muskelfunktion.

Diætetisk tilskudsfoder til heste.

Dagsdosis: Heste: 20 g (1 mål). Ponyer: 10-15 g (½-3/4 mål). Tildeles i indtil 8 uger, rent eller iblandet foderet.
Gentag brugen om nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne.

Opbevares i tætlukket emballage.

Sammensætning: Lucernemel, foderkridt, strømel, bukkehornsfrø, rapsolie, stjerneanisolie.
Analyse: Råprotein: 6,2 %, træstof: 8,4 %, råfedt: 4,3 %, råaske: 23,9 %, natrium(NA): 0,1 %.

Nettovægt: 1 kg
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: zink(Zn), som zinkchelat af glycinhydrat(3b607): 7.500 mg, kobber(Cu), som
kobber(II)chelat af glycinhydrat(3b413): 2.500 mg, selen(Se), som selenomethionin, produceret af Saccharomyces cerevisiae(3b8.11):
25 mg, DL-methionin, teknisk ren(3c301): 10.000 mg, E-vitamin(3a700): 5.000 IE.
1 dosis (20 g) indeholder: zink(Zn): 150 mg, kobber(Cu): 50 mg, methionin: 200 mg, E-vitamin: 100 IE, selen(Se): 0,5 mg.

ØLGÆR
HorseLux Ølgær er rig på aminosyrer
og har et højt indhold af hele B-vitaminpaletten inkl. biotin. Produktet understøtter en sund tarmflora, hvilket for
bedrer fordøjelsen af fibre, optagelsen
af mineraler, samt hestens egen pro
duktion af vandopløselige vitaminer.
Anbefales ved:
✱ Dårlig hårog hovvækst
✱ B-vitaminmangel

ØLGÆR
Ølgær (Brewer’s yeast) med god aminosyreprofil og et højt indhold af hele B-vitaminpaletten incl. biotin.
Velegnet som dagligt tilskud til styrkelse af hud, pels og hove. Ved akut B-vitaminmangel eller
hovproblemer suppleres med HorseLux B-vitamin eller HorseLux Biotin. Indeholder ikke maltrester
med hordenin og må derfor også anvendes til sportsheste.
Sammensætning: 100 % ølgær, inaktiveret.
Analyse: Råprotein: 46 %, råfedt: 2,7 %, råfibre: 1,0 %, råaske: 8,0 %, natrium(Na): 0,2 %.
Dosering: Heste: 100 g/dag. Ponyer, føl og plage: 50-75 g/dag. Tildeles rent eller iblandes øvrig foderration.

Fodermiddel til heste.

Nettovægt: 6 kg
Opbevares i tætlukket emballage.
Produceret af:
HAVENS Danmark ApS
(208-R888662)
Dalbyvej 51, 6000 Kolding
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