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CushCare Condition  
- Ett foder med lågt innehåll av socker och stärkelse till hästar 
och ponnyer med speciella behov av ämnesomsättningsreg-
lering.

CushCare Condition är speciellt utvecklat till hästar, som behöver hjälp att förbät- 
tra ämnesomsättningsregleringen. Speciellt äldre hästar kan ha en förändring i 
ämnesomsättningen, men det kan också förekomma hos yngre hästar. Dessa hästar 
utnyttjar ofta fodret sämre, och har en tendens till viktförlust och kan ha svårt att 
upprätthålla eller bilda muskelmassa. Många av dessa hästar är samtidigt känsliga 
mot socker och stärkelse, vilket gör att mängden av dessa ska begränsas i den 
dagliga fodergivan. CushCare Condition har ett lågt innehåll av socker och stärkelse, 
och ett högt in- nehåll av olja och fibrer för att säkra ett moderat/högt energi-intag 
samtidigt som hästens behov tillgodoses. Dessutom har det tillsats en aktiv jästkul-
tur Actisaf för att understödja en sund tarmmiljö, samt linfröolja och B-vitaminer för 
att främja hudfunktionen. CushCare Condition innehåller olika frukter, grönsaker 
och örter, som stimulerar aptiten, vilket gör att foderintaget ökas hos kräsna hästar.

Fodret innehåller QLC (Quality Life Care), som är en enastående blandning av naturliga ingredienser, utvun- 
net från växter rika på antioxidanter. De är speciellt framtagna för att arbeta i synergi med redan existerande 
antioxidanter (mineraler och vitaminer) och är bland annat viktiga för underhåll av hästens immunförsvar.

CushCare Condition kan ges i torr form eller uppblött i vatten. CushCare Condition är mycket lätt att blöta 
upp i vatten och kan därför med fördel ges till hästar med nedsatt tuggförmåga. Tillsätt 1 dl vatten per 200 g 
CushCare Condition. 

Sammansättning:  
Havrekli 
Vetekli 
Omelasserade sockerbetsfibrer  
Vetemassa
Avskalad solrosfrökross 
Vegetabilisk olja
Avskalad sojamjöl*
Rapsolja
Kalciumkarbonat

Linfrö
Salt 
Dikalciumfosfat
Svarta Vinbär
Oregano
Granatäpple
Kanel (0,35%)
Magnesiumoxid
Munkpeppar (0,12%)
Maskros

Vallörtsblad
Grönkål
Spenat
Rödbetor
Rosmarin  
Nypon 
Kardborrerot
Selleriextrakt
Olivekstrakt

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi      13,5 MJ/kg
                                 1,02 FE/kg
Torrsubstans                    88 %
Råprotein                             14 %
Smältbart råprotein 101 g/kg
Råfett                                   12,5 %
Råaska                                 8,5 %
Växttråd                                 12 %
Stärkelse                                      6,9 %
Socker                                          3,5 %
Lysin                                     0,78 %
Methionin 0,26 %

Kalcium                               1,2 %
Fosfor                                  0,6 %
Magnesium                       0,3 %
Natrium                             0,45 %
Klorid                                     0,75 %
Kalium                              0,7 %
Koppar                        52 mg/kg
Kobolt                        0,07 mg/kg
Järn                           180 mg/kg
Mangan                    200 mg/kg
Selen                             0,5 mg/kg
Zink                           240 mg/kg
Jod                              1,6 mg/kg

Vitamin A              19.000 IE/kg
Vitamin D3               1.900 IE/kg
Vitamin E                680 mg/kg
Vitamin C 75 mg/kg
Vitamin B1               26 mg/kg
Vitamin B2               22 mg/kg
Vitamin B6                 13 mg/kg
Vitamin B12          0,3 mg/kg
Biotin                   5 mg/kg
Folinsyra                   10 mg/kg
Nikotinsyra               62 mg/kg

*framställt av genetiskt modifierat soja

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.
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UTFODRINGSVÄGLEDNING 
Den rekommenderade mängden CushCare Condition bör efterföljas, eftersom den förser hästen med 
nödvändiga vitaminer och mineraler. CushCare Condition ska ges tillsammans med hö eller hösilage av god 
kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer om hästen 
inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas efter den enskilda hästen, så att opti- 
mal utfodring för prestation och hull uppnås. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt 
i kraftfodret, vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport eller 
om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten. Det kan förekomma skillnader mel-
lan nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningen på säcken. Det beror bland annat på skillnad i 
mängd och näringsinnehållet i grovfodret (hö/hösilage).

Förslag till dagligt intag (ska fördelas på min. 3 lika måltider):
Hästens 
normal-

vikt

Underhåll/ mycket lätt 
arbete Lätt/ medel arbete Medel/hårt arbete 

200 kg
CushCare                       1 kg/dag
Hö/hösilage   min. 3½-4 kg/dag
+ Tillgång till saltsten 

CushCare                  1,25 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
Salt                                 1 tsk./dag

CushCare                    1,5 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
Elektrolytter*                50 g/dag 

300 kg
CushCare                  1,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten 

CushCare                  1,75 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Salt                             ½ msk./dag

CushCare                  2,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Elektrolytter*                50 g/dag

400 kg
CushCare                  1,75 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten 

CushCare                  2,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
Salt                               1 msk/dag

CushCare                  2,75 kg/dag
Hö/hösilage         min. 8 kg/dag
Elektrolytter*                50 g/dag

500 kg
CushCare                  2,25 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten 

CushCare                 2,75 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
Salt                           1½ msk/dag

CushCare                  3,25 kg/dag
Hö/hösilage       min. 10 kg/dag
Elektrolytter*                80 g/dag

600 kg
CushCare                  2,75 kg/dag
Hö/hösilage  min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten 

CushCare                  3,25 kg/dag
Hö/hösilage  min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 msk/dag

CushCare                  3,75 kg/dag
Hö/hösilage       min. 12 kg/dag
Elektrolytter*                90 g/dag

1 liter CushCare Condition väger ca. 600 g. 
*Mängden av elektrolyter är baserat på Brogaardens Elektrolyter, om man använder ett annat märke ska 
mängden justeras. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för att få foderstaten justerad. 

Om hästen går ner i vikt av de vägledande utfodringsförslagen, kan mängden av hö/hösilage ökas. Alter-
nativt kan man komplettera med Speedi-Beet, KwikBeet eller Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i 
vatten!) för att ge extra fibrer och energi i foderstaten eller lite vegetabilisk olja. 

Om hästen går upp i vikt av de vägledande utfodringsförslagen, kan mängden av CushCare Condition  
reduceras och i stället kompletteras med en vitamin- eller mineralblandning, t.ex. Brogaarden Vitamins & 
Minerals. Om hästen inte gradvis går ner i vikt bör fodret ändras. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för 
att få foderstaten anpassad.
 
Kom ihåg att kontrollera hästens tänder regelbundet, gärna två gånger om året hos gamla hästar. Äldre 
hästar kan ibland behöva hjälp att hålla värmen med ett täcke eller vindskydd.

Det kan förekomma skillnader i ovanstående utfodringsvägledningar och vägledningar på säcken. Det beror 
bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batch-nummer på fodersäcken.  

Förpackning: 18 kg per säck (varunummer 41143), Foderkategori: Kompletteringsfoder
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