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Bone Support

Ett unikt forskningsbaserat kompletteringsfoder, utvecklat för att understödja 
benstyrka. 

Motion är viktigt för benstyrkan, och näring spelar en viktig roll i underhållet 
av ben. Ben är dynamisk vävnad, som konstant förändrar sig i förhållande till arbetskraven, de utsätts för. 
Bildandet av ben börjar redan i fostertillståndet, då basen för skelettet utvecklas, därför bör dräktiga ston 
tilldelas Bone Support under de sista 3 månaderna av dräktigheten samt under digivningsperioden. Bone 
Support är också ändamålsenligt till föl, speciellt under deras tidiga växtfas under det första levnadsåret, då 
skelettet uppnår 60-80 % av mineralinnehållet. Vid uppstart av träning pågår en ökad aktivitet i hästens ben, 
vilket kortsiktigt försvagar dem. Detta kan resultera i benrelaterade problem. 

Tillskott av Bone Support stöttar bildandet av ben, benens mineralupptagning och understödjer därmed 
benstyrkan och kvalitén.

Viktiga ingredienser i Bone Support:

Ingrediens Ingår i benbildandet Forskning
Vitamin K3 Den enda källan till Vitamin K, som 

bevisligen blir upptagen och 
utnyttjad. Spelar en viktig roll i ben, 
GLA proteiner och osteocalcin.

Har visat att mineralinnehållet i ben 
minskar förekomsten av irriterat 
skenben och reducerar OCD. 

Silika Ett naturligt spårelement, som är 
delaktigt i bildandet av benens 
kollagenmatris och broskbildandet.

Har visat att Silika minskar skadorna på 
ben och ökar uthålligheten.

Vitamin D Spelar en viktig roll i omsättningen av 
kalcium och fosfor. En ny mycket aktiv 
form av vegetabilisk Vitamin D.

Har visat att brist på Vitamin D är en 
känd orsak till benproblem. 

Omega-3 fettsyror Tilldelar EPA och DHA fettsyror, vilket 
ökar benbildningen och minskar 
irritation.

Har visat att sambandet mellan omega 
3 fettsyror och högre mineralinnehåll 
i ben, ökar osteoblast aktivitet och 
minskar nivån av cytokiner.

Alger Naturlig biologisk källa till 
lättillgängligt kalcium för att 
understödja bildandet av ben.

Har visat ökad nivå av osteocalcin och 
C-telopeptid.

Bone Support rekommenderas till: 
- Föl och åringar, särskilt dem som har behov extra stöd till att växa.
- Avelsston, under de 3 sista månaderna av dräktigheten och under digivning.
- Hästar i träning, speciellt tvååringar i tidigt arbete.

Sammansättning:
Lucern, Lithothamnium (alger), Laxolja, Fruktos, Magnesiumoxid, Torkade blad av Solanum Glaucophyllum, 
Menadione (Vitamin K3). 
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Analytiska beståndsdelar:
Råprotein...........................................................8 %
Råfett.............................................................5,75 %
Råfibrer.........................................................12,5 %
Råaska..............................................................38 %
Kalcium......................................................11,25 %
Natrium..........................................................0,1 %

Kan fås i:
3 kg (varunummer 39593)
10 kg (varunummer 39922)

Utfodringsvägledning (färdigvuxen vikt 500-600 kg):
Häst i träning.....................................1 mått/dag
Avelsston, 9-11 månaden.............1 mått/dag 
Avelsston, digivning.......................1 mått/dag
Föl, 3- 6 månader............................½ mått/dag
Åringar, 6-18 månader...............3/4 mått/dag 

Ska ges som tillskott i hästens normala foder.
1 mått (100 ml) = 100 g

Kontakta alltid veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på hinken. 

Får endast ges till hästar

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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