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Equi-Jewel 
- Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll. Tillsatt vitamin E, 
selen och kalcium

Equi-Jewel har tagits fram speciellt för att understödja muskelbyggnad och 
hull hos alla typer av hästar. Equi-Jewel är ett lättsmält foder med ett högt in- 
nehåll av kalorier och protein.

Equi-Jewel är baserat på stabiliserat riskli med ett högt fettinnehåll, tillsatt 
vitamin E, selen och kalcium.

I en nyligen vetenskaplig undersökning utförd av Kentucky Equine Research 
jämförde man effekten av Equi-Jewel och majsolja. Under hårt arbete hade 
hästarna som fick Equi-Jewel en lägre nivå mjölksyra jämfört med hästarna 
som fick majsolja. Utfodring med riskli i stället för majsolja resulterade också i 
en lägre hjärtfrekvens och efterföljande kortare restitutionsperiod.

LÄMPLIGT:
• Som komplement till den dagliga foderplanen till hästar, som behöver extra kalorier till prestation, samt 

underhåll av lagom hull.
• Till viktökning, understödjande av muskelbyggnad samt naturlig hud och pälsfunktion.
• Till kräsna hästar eller hästar med nedsatt aptit.
• En källa till naturligt vitamin E, samt selen och kalcium som underlättar muskelrestitution hos prestati-

onshästar samt förbättrar immunforsvaret.
• Hästar med benägenhet för stress

Sammansättning:  
Stabiliserat riskli

Kalciumkarbonat
Meral (marina alger)

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi                18 MJ/kg
                                 1,36 FE/kg
Råprotein                           12,5 %
Smältbart råprotein 97 g/kg

Råfett                                  18 %
Stärkelse                                  20 %
Växttråd                                8 %
Råaska                                   14 %
Kalcium                                 2,25 %

Fosfor                                    1,5 %
Natrium                             0,05 %
Selen                                    1,0 mg/kg
Vitamin E                  650 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Equi-Jewel är lämpligt för hästar från 6 månaders ålder som behöver extra kalorier. Tillsätt den rekommen-
derade mängden Equi-Jewel till det dagliga fodret. Som med alla ändringar i hästens utfodring ska hästen 
gradvist vänja sig vid Equi-Jewel över en period på 5 till 10 dagar. Justera den rekommenderade fodermäng-
den beroende på hästens hull och arbetsnivå.

Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på minst 3 lika måltider)

Häst typ Estimerad vikt Daglig rekommenderad 
mängd

Högprestations hästar
Tävlingshästar, Travhästar, 
Militär, Distans

500 kg 500 gram upp till 1,5 kg

Uppvisningshästar:
Hopp, Dressyr, Western 500 kg 500 gram upp till 1 kg

Unghäst 1-3 år:
Fullblod eller varmblodshästar, till  
championat/unghästbedömning

350 kg 250 gram upp till 500 gram

Föl efter avvänjning:
6-12 månader 150 kg 150 gram upp till 250 gram

Pensionerade eller äldre hästar 500 kg 250 gram upp till 1 kg

Viktökning:
(lämpligt för dräktiga och digivande ston) 400 - 500 kg 500 gram upp till 1,5 kg

1 liter Equi-Jewel väger ca. 590 g.

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

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 36940)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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