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Farriers Formula
Ett pelleterat kompletteringsfoder för uppbyggning och understöd-
jande av en bra hovkvalité till hästar med dålig hovväxt.

För att hästen ska kunna bilda en normal och sund hov, är det viktigt att 
hästen får i sig alla nödvändiga näringsämnen. Det är därför viktigt, att 
hästen får tillräckliga mängder grovfoder (hö/hösilage) av bra kvalité 
samt ett täckande vitamin/mineralkomplement eller ett komplet-
teringsfoder. Därutöver kan man understödja uppbyggningen av en 
bra hovkvalité genom att ge hästen ett komplement, som innehåller 
en kombination av näringsämnen, som är viktiga för hästens hornpro-
duktion. Det omfattar essentiella aminosyror, olika spårmineraler samt 
B-vitaminer, här även biotin.

Farriers Formula tillför viktiga vitaminer/mineraler, fettsyror och ami-
nosyror. Alla dessa näringsämnen är i en lättupptaglig form och därmed lätta att utnyttja för hästen. Dessa 
hjälper uppbyggningen av det mycket starka bindvävsproteinet, kollagen.

Detta kompletteringsfoder ska ges tillsammans med en vitamin/mineralblandning eller ett balanserat foder, 
som uppfyller hästens dagliga behov för bland annat vitaminer/mineraler. Farriers Formula kan även ges 
under längre perioder för att förebygga sunda hovar. Det tar 9-12 månader innan en helt ny hov har växt ut. 

Analytiska Ingredienser:
Torrhalt 94 %
Råprotein  21 %
Råfett   7,3 %
Råaska 11 %

Växttråd  21 %
Askorbinsyra (Vit. C)   0,6 %
DL-Methionin   3,2 %
Biotin  118 mg/kg
Koppar   525 mg/kg

Zink   1.470 mg/kg
Jod   7 mg/kg
Omega 3 Fettsyror  0,5 %
Fosfatidylcholin  2,0 %

Sammansättning: 
Torkat lucernmjöl 
Sojaproteinkoncentrat
Jästkultur
Lecitin

DL-Methionin
Silicon dioxid
Ascorbinsyra
Biotin
Zinkoxid

Kopparsulfat pentahydrat
Bockhornsekstrakt
Calciumiodat
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Utfodringsanvisning:
Ponny (225 kg)....................................85 g/dag (½ mått)
Liten häst (450 kg)............................170 g/dag (1 mått)
Häst (650 kg)...................................255 g/dag (1½ mått)
Stor häst (900 kg).............................340 g/dag (2 mått)

Åringar: Ge rekommenderad mängd till förväntad färdigvuxen vikt. 

Fortsätt ge de rekommenderade mängderna tills önskat resultatet uppnåtts. Därefter underhålls 
resultatet genom att reducera den rekommenderade mängden till halva. 
1 mått = 170 g
1 hink (5 kg) räcker till ca. 23 dagar för en häst på 500 kg. 

Kan fås i:
5 kg (varunummer 30569)

Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen som är förbjudna av The British Jockey Club, BHS, FEI och BSJA.
Får endast ges till hästar. 
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

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

Alternativt (istället för Farriers Formula):
Hoof Support
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