
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg:  

Ernæringsmæssige: 

  26220 i.e  A-vitamin (3a672a) 

   4275 i.e. D3-vitamin (3a671) 

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

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

   30,4 mg   B1- Vitamin (3a821) 

   12,4 mg   B2- Vitamin 

    9,0 mg   B6- Vitamin (3a831) 

   0,12 mg   B12- Vitamin 

     22 mg   Ca-D-Pantotensyre (3a841) 

     43 mg   Niacinamid (3a315) 

    3,3 mg   Biotin (3a880) 

    190 mg   Chlorinchlorid (3a890) 

   11,4 mg   Folinsyre (3a316) 

    4,1 mg   K3- Vitamin (3a711) 

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

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

     38 mg   Cu, kobberchelat glycinhydrat (3b413) 

    166 mg   Mn, manganoxid (3b502) 

    119 mg   Zn, zinkoxid (3b603) 

    119 mg   Zn, glycinchelat (3b607) 

   2,38 mg   I, calciumjodat anhydrat (3b202) 

   0,39 mg   Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304) 

   0,48 mg   Se, natriumselenit (3b801) 

   0,48 mg   Se, selenium yeast (3b8.12) 

Zootekniske: 

     20 mia CFU Sacc Cerevisiae CNCM I-1077 (4b1711) 
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Analytiske bestanddele: 

12,0    % Råprotein 

9,5    % Råfedt 

13,6    % Træstof 

12,4    % Råaske 

2,28    % Calcium 

0,79    % Fosfor 

0,62    % Natrium 

0,34    % Magnesium 

 

 Pr. Kg 

FE 0,88 

Ford råprotein, % 8,8 

Ford cellevægge % 24,2 

Stivelse % 15,3 

Sukker % 4,9 

Fedtsyrer % 8,0 

 

Havre; Sojaskaller; Maltpiller; Roepiller; Klidpiller, 

Vegetabeilsk olie; Majsflager; Ærteflager; Sojaskråfoder;  

Lucernehø, tørret ved høj temperatur; Foderkridt; 

Lucernegrønpiller; Monocalciumfosfat; Fodersalt; Hørfrø, 

Roemelasse, Ølgær; Vitaminforblanding; Magnesiumoxyd;    

Biotin; Levucell SC  10 TITAN, Urteblanding; Agrimos     

 

 



 

 

 
 

Produktbeskrivelse: 

 

HorsePro Sport er et kraftfoder, til hesten der skal yde sit bedste. Denne müsliblanding har en unik kombination af 

hurtigt frigivet energi fra havre og langsomt frigivet energi fra fedt og fibre, der sikrer at hesten kan yde hurtigt og 

kraftfuldt, men også i længerevarende arbejde. Naturligt e-vitamin, mindsker ophobning af mælkesyre i musklerne og 

hjælper dem med at restituere. Det gode indhold af kvalitetsprotein tilfører sportshesten de nødvendige aminosyrer 

der skal til, for at vedligeholde og opbygge muskelmasse.   

Der er fokus på et velfungerende tarmmiljø med tilsætning af både pre- og probiotikum i form af Agrimos og den en 

levende gærkultur, Levucell, der fremmer en vækst af de gode bakterier i hestens bagtarm.  

Det er vigtigt at sportshesten er glad for sit foder. Heste er utroligt glade for havre og blandingen er ydermere tilsat 

forskellige botaniske elementer der støtter hesten og bidrager til smagen: Rosmarin, bukkehorn, mynte, brændenælde 

samt kvas fra druer og oliven.  

Blandingen leveres i 25 kg sække.   

 

Fodringsvejledning:  

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

Vi anbefaler minimum 1,75 kg grovfoder pr 100kg hest. De nedenstående fodermængder er vejledende og man bør 

altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dette: 

 

 

 

Vægt, kg Vedligehold Let arbejde Moderat arbejde Hårdt arbejde 

200 0,4 kg 0,5 kg 0,6-0,8 kg 1-1,2 kg 

300 0,6 kg 0,8 kg 1-1,2 kg 1,5-2 kg 

400 0,8 kg 1 kg 1,2-1,6 kg 2-2,8 kg 

500 1 kg 1,3 kg 1,7-2 kg 2,8-3,5 kg 

600 1,2 kg 1,5 kg 2,1-2,4 kg 3,0-3,5 kg 

700 1,4 kg 1,8 kg 2,5-2,8 kg 3,5-4,0 kg 

 

Vedligehold: 200 g/100 kg hest 

Let arbejde: 250 g/100 kg hest 

Moderat arbejde: 300-400 g/100 kg hest 

Hårdt arbejde: 500-575 g/100 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette produktblad er udleveret på kundens anmodning. Produktbladet er kun gyldigt den dag det er udleveret. 

 


