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Equitop Pronutrin®
Equitop Pronutrin® er ett dietiskt kompletteringsfoder, som understödjer ma-
gens normala funktion under perioder av stress. Equitop Pronutrin® innehåller 
77% Apolectol, en patenterad kombination av frukt och grönsaksfiber, glyce-
rol och lecitin. 

Hur fungerar  Equitop Pronutrin®?
Den unika kombinationen av pektinfiber, lecitin och glycerol som finns i Pro-
nutrin kallas Apolectol. Lecithin förstärker den hydrofoba (vattenavvisande) 
beläggning på tarmväggen, samtidigt som pektin stabiliserar det beskyddande slem-sekret.

När har min häst behov av  Equitop Pronutrin®?
Pronutrin kan ges som ett komplement vid t.ex. intensiva tävlings-och träningsperioder, i anslutning till 
längre transporter, i anslutning till avvänjning av föl, eller vid rekommendation av veterinär. 

Det ska betonas att Pronutrin inte kan användas som ersättning för en korrekt och balanserad foderplan 
samt veterinärs medicinska behandling.

Sammansättning:
Torkat grønsaks- och fruktkött

Socker
Törkad juice av äpple

Glycerol

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein 5,7 %
Råfett 9 %

Växttråd 13,5 %
Råaska 2,7 %
Natrium 0,1 %

Magnesium 0,2 %

Hur utfodrar jag min häst med Equitop Pronutrin®?
Utfodringsrekommendation:
Equitop Pronutrin® doseras 50 g per 100 kg kroppsvikt. Dosskeden som medf¨ljer rymmer 50 g. Dagsdosen 
skall blandas väl med fodergivan och fördelas jämnt på det dagliga antalet utfodringar - ex. ½ dos på morgo-
nen och ½ dos på kvällen. Om hästen inte vill äta  Pronutrin®, rekommenderas att b¨rja med halva dosen och 
sedan gradvis öka till full dos under 2-3 dagar.

Föl: Till diande föl rekommenderas att Equitop Pronutrin® blandas med 3 gånger så mycket ljummet vatten, 
låt stånågra minuter. Blandningen ges sedan direkt i munnen. 

Utfodringsperiod: Equitop Pronutrin® doseras i 2-4 veckor. Vid behov kan utfodringsperioden förlängas el-
ler upprepas. Én förpackning räcker i ca. 14 dagar för en häst som väger 500 kg. 

Kan fås i: 3,5 kg (varunummer. 36090)

Hållbarhet:
24 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och kallt. Locket ska sättas på efter användning. Bör helst 
användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batch-nummer på byttan.

Foderkategori: Dietiskt kompletteringsfoder

Alternativ istället för Equitop pronutrin
Vetrogard.
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