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Bone Support
Et unikt forskningsbaseret fodertilskud - udviklet til at understøtte knogle-
sundhed. 

Mens motion har den største effekt på knoglestyrken, spiller ernæring en 
vigtig rolle i vedligeholdelse af knoglesundhed. Knogler er dynamisk væv, 
der konstant ændrer sig i forhold til de arbejdsmæssige krav, det udsættes for. Knogledannelsen sker alle-
rede i fostertilstanden, når basis for skelettet udvikles, hvorfor drægtige og diegivende hopper bør tildeles 
Bone Support fra de sidste 3 måneder af drægtigheden og under diegivningsperioden. 

Bone Support er også ideel til føl, specielt under deres tidlige vækstfase i det første leveår, hvor skelettet op-
når 60-80 % af dets mineralindhold. Ved opstart af træning vil der foregå en øget aktivitet i hestens knogler, 
hvilket kortvarig vil svække dem. Dette kan resultere i knoglerelaterede problemer. 

Tilskud af Bone Support støtter processen omkring dannelsen af knoglerne, knoglernes mineraloptagelse og 
understøtter derved knoglestyrken- og kvaliteten. 

Vigtige ingredienser i Bone Support:

Ingrediens Indgår i knogledannelse
Vitamin K3 Den eneste kilde til Vitamin K, som bevisligt bliver optaget og udnyttet. Spiller en 

vigtig rolle i knogle GLA 
proteiner og osteocalcin.

Silika Et naturligt sporelement, som er involveret i dannelsen af knoglernes 
kollagenmatrix og bruskdannelsen.

Vitamin D Spiller en vigtig rolle i omsætningen af kalcium og fosfor. En ny, meget aktiv form 
af vegetabilsk vitamin D.

Omega-3 fedtsyrer Tildeler EPA og DHA fedtsyrer, hvilket øger knogledannelsen og reducerer irrita-
tion.

Havalger Naturlig biologisk kilde til let tilgængeligt kalcium til understøttelse af 
knogledannelsen.

Bone Support anbefales til: 
- Føl og åringer - specielt dem, som har brug for ekstra støtte til væksten.
- Avlshopper - under de sidste 3 måneder af drægtigheden og under diegivning
- Heste i træning - specielt 2 års plage i tidligt arbejde.

Sammensætning:
Lucerne, Lithothamnium (havalger), Lakseolie, Fruktose, Magnesiumoxid, Tørrede blade af Solanum Glaucop-
hyllum, Menadione (Vitamin K3). 
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Analytiske bestanddele:
Råprotein................................................................8 %
Råfedt.................................................................5,75 %
Råfibre................................................................12,5 %
Råaske...................................................................38 %
Kalcium...........................................................11,25 %
Natrium................................................................0,1 %

Kan fås i:
3 kg (varenr. 39593)
10 kg (varenr. 39922)

Fodringsvejledning (udvokset 500-600 kg):
Hest i træning............................................1 mål/dag
Avlshopper, 9-11 måned.......................1 mål/dag
Avlshopper, diegivning..........................1 mål/dag 
Føl, 3- 6 måneder.....................................½ mål/dag
Plag, 6-18 måneder..............................3/4 mål/dag 

Skal tildeles som tilskud til hestens normale foder.
1 mål (100 ml) = 100 g

Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene trivsel.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 

Må kun bruges til heste.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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