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Omega Oil
Omega Oil innehåller Omega-3,-6 & 9 fettsyror till bland annat 
understöttelse av päls och hudfunktion.

Omega-3,-6 & 9 är en samlad beteckning för en rad olika fettsyror. 
Både Omega 3 & 6 fettsyror är essentiella fettsyror dvs. kroppen kan 
inte bilda dessa fettsyror, därför ska de tillföras via fodret. Speciellt 
Omega 3 fettsyror är känt för att ha en god effekt på hudirritationer. 
Förhållandet mellan Omega 6 & 3 ska vara balanserat, speciellt efter-
som utfodringen med spannmålsrika produkter innehåller väsentligt 
mer Omega 6 i förhållande till Omega 3.

Omega 3 fettsyror finns i bl.a. i fisk, raps, soja, linfrö och 
solrosolja. 
Omega 6 fettsyror finns primärt i växtplantor bl.a. majs och 
solrosolja. 

Omega Oil är baserat på en kombination av linfrö och hampolja. 
Hampolja är en av de få växtkällor till gammalinolensyra (GLA). GLA är en fleromättad fettsyra, som kroppen 
bildar från linolensyra (LA). Bildningen av GLA kan dock försämras till följd av stress och ålder, varvid det kan 
vara en fördel att tilldela det via fodret.

Sammansättning:
Sojaolja*, Linfröolja och hampolja.

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein..............................................0,7 %
Råfett...................................................98,4 %
Råfibre...................................................0,1 %
Råaska....................................................0,2 %
Natrium...............................................0,01 %
Omega-3 fedtsyror..........................23,5 % 
Omega-6 fedtsyror..........................39,3 % 
Omega-9 fedtsyror..........................20,5 %

Kan fås i: 2 liter (varunummer 30139) och 5 liter (varunummer 30138)

Utfodringavägledning:
Häst (ca 500-600 kg): 
Underhåll..................15-45 ml/dag (1-3 msk)
Träning................150-300 ml/dag (1,5 - 3 dl)

1 pump = 30 ml; 1 msk = 15 ml
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: 24 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på dunken.

* framställt av genetiskt modifierat Soja
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