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Ultimate Balancer
Ett koncentrerat kompletteringsfoder till färdigvuxna  
hästar/ponnyer

Ett balanserat vitamin/mineralkomplement med protein, som ger optimal  
näring och en rad viktiga komplement till hästens foder/måltid. 
Sammansättningen av Ultimate Balancer gör, att det är ändamålsenligt till alla 
typer av fullvuxna hästar och ponnyer:

• Balanserat foder till de flesta typer av hästar och ponnyer
• Kan ges som enda vitamin/mineralkomplement eller kompletteras med  
 det dagliga fodret
• Organiska (bioplex) och oorganiska mineraler, som i kombination ökar   
 upptagningen av spårämnen
• Tillsatt MSM för att understödja ledfunktionen
• Tillsatt FOS och Actisaf (jästkultur) för att understödja en bra  
 matsmältning
• Tillsatt biotin för att understödja en bra hovkvalité
• QLC (Quality Life Care), är en enastående blandning av naturliga antioxidanter, utvunnet ur plantor.  
 Som är speciellt beräknade att arbeta i synergi med redan existerande antioxidanter (vitaminer och  
 mineraler) som finns i alla Dodson & Horrells foderblandningar

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsväg-ledningar och vägledningar på säcken. Det 
beror bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

Sammansättning:  
Skalfritt sojamjöl*
Vetekli
Solrosextrakt
Riskli
Kalciumkarbonat
Sockerrörsmelass
Rapsolja

Dikalciumfosfat
Fruktos Oligosaccharid (1,6%)
Mannan Oligosakkarider
Salt
MSM (0,8 %)
Svarta vinbär
Grönkål
Spenat

Rödbetor
Rosmarin
Nypon
Granatäpple
Actisaf jästkultur 

Analytiska beståndsdelar:
Smältbar energi      11,2 MJ/kg
                                 0,85 FE/kg
Torrsubstans                   88 %
Råprotein                             25 %
Smältbart råprotein 215,4 g/kg
Råfett                                     5,75 %
Råaska                                  13,5 %
Växttråd                             5,5 %
Stärkelse                               10 %

Socker                                    7 %
Lysin                                     1,7 %
Methionin                                 0,45 %
Kalcium                                2,7 %
Fosfor                                   1,1 %
Magnesium                       0,3 %
Natrium                              0,4 %
Klorid                              0,65 %
Kalium                                 1,3 %
Koppar                       250 mg/kg

Järn                            360 mg/kg
Mangan                     520 mg/kg
Selen                             3,2 mg/kg
Zink                            630 mg/kg
Vitamin A                 75.800 IE/kg
Vitamin D3               10.000 IE/kg
Vitamin E              1.700 mg/kg
Biotin                  30 mg/kg

* framställt av genetiskt modifierat Soja
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FODERRÅDGIVNING
Den rekommenderade mängden Ultimate Balancer bör respekteras, eftersom den förser hästen med 
nödvändiga vitaminer/mineraler. Ultimate Balancer ska ges tillsammans med hö/hösilage av bra kvalité i en 
daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för 
tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal 
utfodring för prestation och hull. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, 
vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om 
hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på min. 3 lika måltider): 
Hästens 
normal

vikt

Underhåll/mycket lätt 
arbete Lätt/moderat arbete Moderat/hårt arbete

200 kg

Ultimate Balancer      0,15 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Ultimate Balancer         0,2 kg/dag
Hö/hösilage  min. 3½-4 kg/dag
Salt                                  1 tsk/dag

Ej lämpligt
Använd Icelandic Power, 
eller Competition Concentrate

300 kg

Ultimate Balancer      0,25 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Ultimate Balancer         0,3 kg/dag
Hö/hösilage      min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ msk/dag

Ej lämpligt
Använd Icelandic Power eller
Competition Concentrate

400 kg

Ultimate Balancer      0,35 kg/dag
Hö/hösilage      min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Ultimate Balancer      0,45 kg/dag
Hö/hösilage       min.7-8 kg/dag
Salt                               1 msk/dag

Ej lämpligt
Använd Icelandic Power eller
Competition Concentrate

500 kg

Ultimate Balancer      0,45 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Ultimate Balancer      0,55 kg/dag
Hö/hösilage   min. 9-10 kg/dag
Salt                            1½ msk/dag

Ej lämpligt
Använd Icelandic Power eller 
Competition Concentrate

600 kg

Ultimate Balancer      0,55 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
+Tillgång till saltsten                            

Ultimate Balancer         0,7 kg/dag
Hö/hösilage   min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 msk/dag 

Ej lämpligt
Använd Icelandic Power eller 
Competition Concentrate

1 liter Ultimate Balancer väger ca. 690 g.

Om hästen går upp i vikt av vägledande utfodringsförslag kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg hö/
hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, kan foderstaten kompletteras med Hartog/
Brogaarden Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, Fibre Performance eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre 
produkter ska blötas upp i vatten!) för att ge extra fibrer och energi i fodergivan. Alternativt kan foderstaten 
ändras till Icelandic Power eller Performance Concentrate.

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 30671), Foderkategori: Kompletteringsfoder
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