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Hoof Support
Hoof Support är ett kompletteringsfoder i pillerform, speciellt utve-
cklat för att stödja uppbyggningen och underhåll av bra hovkvalité. 
Hovproblem som svaga hornvägar, hovar som smular sönder och 
missbildade hovar kan ofta bero på brist av essentiella mikro-
näringsämnen eller aminosyror, så som biotin, zink eller methionin. 
Det tar ca 9-12 månader för en ny hov att växa ut helt och hållet. 
Hoof Support bör användas under denna period för att understödja 
hovväxten.

Biotin anses ofta som det komplement som är avgörande för kvalitén på hästens hovar. Men det är endast 
ett av många näringsämnen som är viktiga i detta samband, och ett komplement som endast innehåller 
biotin kommer ha en begränsad effekt. Andra näringsämnen som mineralerna koppar och zink, samt 
essentiella aminosyror (byggstenar) som lysin och methionon är också viktiga för att säkra en välfungerande 
hov.

 Hoof Support innehåller:
 Biotin, zink och methionin. 
 Ett aptitligt lucern baserat komplement i pillerform.
 Till hästar och ponnyer med dålig hovkvalité.
 Ändamålsenligt till hästar och ponnyer med tillfälliga eller återkommande hovproblem.

Hoof Support ska ges tillsammans med en vitamin/mineralblandning eller ett balanserat foder, som 
uppfyller hästens dagliga behov för bland annat vitaminer/ mineraler. 

Hoof Support kan även ges under längre perioder för underhåll av sunda hovar.

Sammansättning:
Lucern, kalkstensmjöl, rapsolja, mynta, basilika

Analytiska beståndsdelar:

Råprotein 15,0 %
Råfett 4,5 %
Växttråd 14,0 %
Råaska 23,0 %
Natrium 0,05 %
Methionin 125 g/kg
Biotin 600 mg/kg
Zink 4.000 mg/kg
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Tillsättningsämnen:
Kopparchelat   1.000 mg/kg
Kopparsulfat pentahydrat 1.000 mg/kg
Zinkchelat               40.000 mg/kg

Kan fås i:
1,5 kg (varunummer 39281)
3 kg (varunummer 39282)

Utfodringsanvisning:
Ge 5 g/100 kg kroppsvikt pr. dag:

Ponny 200 kg – 400 kg: ca. 1-2 mått/dag
Häst 400 kg – 600 kg: ca. 2-3 mått/dag 
Mått= 15 ml

Hoof Support kan ges i dubbel mängd under de första 4 veckorna, om det är nödvändigt. 
Överskrid inte den rekommenderade utfodringsanvisningen utan att konsultera Brogaardens Foderrådgivning 
eller veterinär.

En 1,5 kg burk räcker till ca 75 dagar för en häst på 400 kg om man ger rekommenderad mängd.

Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen som är förbjudna av The British Jockey Club och FEI.
Får endast ges till hästar.
Vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd ska veterinär kontaktas.

Alternativt ( i stället för Hoof Support):
Farrier´s Formula

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