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Build & Glow
Suppleringsfoder med højt kalorieindhold til at forbedre 
foderstand og muskelsætning

Build & Glow er et kalorieholdigt suppleringsfoder som gives sammen med den  
eksisterende foderplan. Ride- og konkurrencehest har i perioder behov for et til-
skud af energi for at kunne præstere optimalt. Build & Glow har et højt indhold  
af kalorier samt indeholder protein af en høj kvalitet. Det er derfor ideelt til kon-
kurrenceheste, som skal danne muskelmasse. Der er tilsat havre for at tilgodese 
heste i hårdt arbejde, som mangler energi. 

Derudover indeholder Build & Glow hørfrø, ris og olie, hvilket understøtter foder-
stand på kort tid samt en blank pels. Build & Glow er et pelleteret foder, som gives i 
lille daglig mængde ved siden af en tilpasset foderplan. 

Kan med fordel anvendes til ride- og konkurrenceheste i perioder med hårdt  
arbejde eller perioder med uønsket vægttab.  

Build & Glow er et tilskud, og kan ikke erstatte hestens almindelige foder.

Sammensætning:  
Havre
Hvedeklid
Hørfrø
Hvedebærme

Rapsolie
Varmebehandlet byg
Ris
Vegetabilsk olie
Hele sojabønner

Dikalciumfosfat
Magnesiumoxid
Kaliumklorid
Kalciumkarbonat

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi      15,5 MJ/kg
  1,17 FE/kg
Tørstofprocent  88 %
Råprotein 14 %
Råfedt  22 %
Råaske 5,5 %
Træstof 6,5 %

Stivelse 24 %
Lysin 0,8 %
Methionin 0,2 %
Kalcium 0,79 %
Fosfor 0,63 %
Magnesium                             0,31 %
Natrium 0,03 %
Klorid 0,11 %

Kalium 0,82 %
Kobber 8 mg/kg
Jern  100 mg/kg
Mangan 95 mg/kg
Selen 0,12 mg/kg
Zink 22 mg/kg
Vitamin E  660 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Build & Glow skal gives sammen med et tilskudsfoder eller en vitamin- og mineralblanding. 

Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for  
præstation og generel sundhed opnås. Foderrationen bør indeholde godt kvalitetshø eller wrap i en  
mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. 

Forslag til daglig indtagelse:
Hestens normal vægt 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Daglig mængde Build & Glow 0,1-0,2 kg 0,1-0,3 kg 0,2-0,4 kg 0,25-0,5 kg 0,3-0,6 kg

1 liter Build & Glow vejer ca. 500 g.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den 
dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken. Må kun anvendes til heste. Må ikke 
gives til får eller geder (herunder Mohair- og dværggeder).

Emballage: 18 kg sæk (varenr. 38856). Foderkategori: Tilskudsfoder
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