
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg: 

Ernæringsmæssige: 

  15732 i.e  A-vitamin (3a672a) 

   2565 i.e. D3-vitamin (3a671) 

    240 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat 

     63 mg   E-vitamin/RRR-alfa-tokoferyl-acetat (3a700) 

   18,2 mg   B1-Vitamin (3a821) 

    7,4 mg   B2-Vitamin 

    5,4 mg   B6-Vitamin (3a831) 

   0,07 mg   B12-Vitamin 

     13 mg   Ca-D-Pantotensyre (3a841) 

     26 mg   Niacinamid (3a315) 

    2,0 mg   Biotin (3a880) 

    114 mg   Chlorinchlorid (3a890) 

    6,8 mg   Folinsyre (3a316) 

    2,5 mg   K3-Vitamin (3a711) 

     57 mg   Fe, jern-II-sulfat (3b103) 

     23 mg   Cu, kobber-II-sulfat (3b405) 

     23 mg   Cu, kobberchelat glycinhydrat(3b413) 

    100 mg   Mn, manganoxid (3b502) 

     71 mg   Zn, zinkoxid (3b603) 

     71 mg   Zn, glycinchelat (3b607) 

   1,43 mg   I, calciumjodat anhydrat (3b202) 

   0,23 mg   Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304) 

   0,29 mg   Se, natriumselenit (3b801)  

   0,29 mg   Se, selenium yeast (3b8.12)  

Næringsstofprofil 

 
 Pr. Kg 

FE  0,87 

Ford råprotein, gram  89 

Ford cellevægge, gram  274 

Stivelse %  15,0 

Sukker %  7,7 

Fedtsyrer %  5,1 

HorsePro Cool Focus 

Tilskudsfoder til heste 
 

 
 

Analytiske bestanddele: 
 

      12,20 %  Råprotein 

       6,10 %   Råfedt 

       14,9 %   Træstof 

       9,80 %   Råaske 

       1,51 %   Calcium 

       0,57 %   Fosfor 

       0,75 %   Natrium 

       0,35 %   Magnesium 

 
 
Sammensætning: 

Sojaskaller;    Maltpiller;    Byg;    Majsflager;    

Roemelasse;    Ærteflager;    Hvedeklid;    Tørrede 

roesnitter;    Lucernehø, tørret ved høj temperatur;    

Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme;    

Sojaskråfoder;    Calciumcarbonat, kridt;    

Lucernegrønpiller;    Monocalciumfosfat;    

Natriumklorid, fodersalt;    Hørfrø;    Produkt af 

gærceller;    Vit-Forblanding; Magnesiumoxyd;    

Produkter fra forarbejdning af urter;    Biotin vit. 1000   

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Produktbeskrivelse: 

HorsePro Cool Focus er en lækker müsli der egner sig særdeles godt til mange typer af rideheste i let/moderat 

arbejde.  

 

I kombination med godt grovfoder, dækker HorsePro Cool Focus hesten ind med alle essentielle næringsstoffer. 

Blandingen er tilpasset danske forhold og er tilsat organiske mineraler, der optages bedre og mere effektivt af hesten 

end uorganiske mineraler.  

 

HorsePro Cool Focus er havrefri og giver hesten god arbejdsenergi, uden at den bliver for tændt. Blandingen er 

ligeledes tilsat ekstra magnesium for at dæmpe nervøse heste.  

Foderet indeholder naturligt E-vitamin der virker som en kraftig antioxidant og understøtter muskelrestitution efter 

træning.   

 

HorsePro Cool Focus bidrager med en masse sunde fiberkilder som lucernehø, maltpiller, sojaskaller, klid, roepiller 

og lucernepiller. Energien frigives langsomt fra disse fiberkilder og hestens fordøjelse og tarmflora tilgodeses. 

HorsePro Cool Focus er desuden tilsat hørfrø, som bidrager med gode omega-3 fedtsyrer, samt ølgær der understøtter 

en sund og blank pels.  

 

Tilsætning af en unik urteblanding bestående af rosmarin, bukkehorn, mynte, brændenælde samt kvas fra oliven og 

vindruer, giver foderet en god smag og optimerer hestens trivsel og velvære gennem foderet.     

 

Fodringsvejledning:  

Foderblandinger fra HorsePro skal altid anvendes sammen med grovfoder (hø eller wrap) af god kvalitet. Vi anbefaler 

minimum 1,75 kg grovfoder pr 100kg hest.  

De anbefalede fodermængder er vejledende og man bør altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dens 

foderstand og trivsel. 

 

Vægt, kg Vedligehold Let arbejde Moderat arbejde 

200 0,7 kg 0,8 kg 1 kg 

300 1 kg 1,2 kg 1,5 kg 

400 1,4 kg 1,6 kg 2 kg 

500 1,8 kg 2 kg 2,5 kg 

600 2,1 kg 2,4 kg 3 kg 

700 2,5 kg 2,8 kg 3,5 kg 

 

Vedligehold: 350 g/100 kg hest 

Let arbejde: 400 g/100 kg hest 

Moderat arbejde: 500 g/100 kg hest 

 

 


