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CushCare Supplement 
Et tilskud til heste og ponyer med særlige behov omkring  
stofskifteregulering.

CushCare Supplement er et fodertilskud bestående af forskellige 
frugter, grønsager og krydderi. CushCare Supplement er udviklet til 
heste, som har brug for støtte til stofskiftereguleringen. Især ældre 
heste kan have ændringer i stofskiftet, men det er ikke unormalt 
at se stofskifteændringer hos yngre heste også. Disse heste udnyt-
ter ofte foderet dårligere, har tendens til under- eller overvægt, samt svært ved at opretholde eller danne 
muskelmasse. 

Til heste med tendens til vægttab, anbefales foderet CushCare Condition. Til de nøjsomme heste, anbefales 
CushCare Supplement, som indeholder alle de nyttige ingredienser CushCare Condition, men uden det høje 
kalorieindhold. CushCare Supplement er tilsat en aktiv gærkultur, ActiSaf®, for at understøtte et godt tarm-
miljø, samt urter for at støtte bevægeapparatet. Derudover indeholder CushCare Supplement også QLC-
antioxidanter (Quality Life Care), som er en blanding af naturlige antioxidanter, udvundet fra planter rige på 
antioxidanter. 

CushCare Supplement er et supplement til den daglige fodring, og skal derfor tildeles i kombination med et 
vitamin/mineraltilskud eller tilskudsfoder. 

Sammensætning:  
Ærtehalm
Kanel
Kyskhedstræets bær
Glukosamin (Chitosamin) (5%)
Mælkebøtteblade
Nældeblade

Sellerifrø
Burre
Olivenekstrakt
Oregano
Granatæble
Rosmarin
Solbær

Hyben
Spinat
Gulerod
Rødbeder
ActiSaf® gærkultur

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi 3,5 MJ/kg
                                 0,27 FE/kg
Råprotein                             6,5 %
Råfedt                                   2 %
Råaske                                   13 %
Træstof                                    22 %
Stivelse+Sukker                         <5 %
Kalcium                                3,6 %
Fosfor                                   0,5 %
Salt                                      0,1 %
Natrium                              0,1 %

Kalium                                0,75 %
Svovl                                0,25 %
Kobber                         480 mg/kg
Kobolt                         1 mg/kg
Jern                         490 mg/kg
Mangan                  1.160 mg/kg
Selen                             3,5 mg/kg
Zink                            2.520 mg/kg
Jod                               15 mg/kg
Vitamin A               306.000 IE/kg
Vitamin D3                32.000 IE/kg
Vitamin E                 10.300 mg/kg

Vitamin B1                  400 mg/kg
Vitamin B2               300 mg/kg
Vitamin B6                 200 mg/kg
Vitamin B12               2 mg/kg
Vitamin K 20 mg/kg
Biotin                       130 mg/kg
Folinsyre                   155 mg/kg
Pantotensyre              350 mg/kg
Nikotinsyre                 900 mg/kg
Cholinklorid           1.425 mg/kg
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Fodringsvejledning
Introducer produktet gradvist over en periode på 5-7 dage. Dette foder skal gives som tilskud til hestens
normale foder. Den anbefalede tildeling er 20 g/100 kg kropsvægt per dag sammen med fri adgang til 
grovfoder. Den daglige tildeling må ikke overskride 40 g/100 kg kropsvægt.

1 mål (15 ml)= ca. 20 g.

Der bør minimum tildeles 1,5 kg grovfoder (hø/wrap) per 100 kg kropsvægt. Hesten skal altid have adgang 
til friskt drikkevand. 

Undlad at overskride den anbefalede fodringsvejledning uden at konsultere Brogaardens Fodringsrådgiv-
ning eller din dyrlæge.

Kan fåes i: 3 kg spand

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten.

Må kun bruges til heste. Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
Produceret af Dodson & Horrell Ltd. UK (GB234E0042)
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