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Equi-Jewel 
- Stabiliseret risklid med højt fedtindhold. Tilsat vitamin E, selen 
og kalcium

Equi-Jewel er specielt udviklet til at understøtte muskelsætning og foder-
standen hos alle typer heste. Equi-Jewel er et let fordøjeligt foder, der har 
et højt indhold af kalorier og protein.

Equi-Jewel er baseret på stabiliseret risklid med højt fedtindhold og lavt 
stivelsesindhold, tilsat vitamin E, selen og kalcium.

I en nyere videnskabelig undersøgelse udført af Kentucky Equine Research 
blev effekten af Equi-Jewel og majsolie sammenlignet. Under hårdt arbejde 
havde hestene, som fik tildelt Equi-Jewel, et lavere niveau af mælkesyre i 
forhold til hestene, som fik tildelt majsolie. Tildeling af risklid i stedet for 
majsolie resulterede også i en lavere hjertefrekvens og efterfølgende kor-
tere restitutionsperiode.

VELEGNET:
• Som supplement til den daglige foderplan til heste, som har brug for ekstra kalorier til præstation,  

samt vedligeholdelse af en tilpas foderstand.
• Til vægtøgning, understøttelse af muskelsætning samt den naturlige hud- og pelsfunktion.
• Til kræsne heste eller heste med nedsat appetit
• En kilde til naturligt vitamin E, samt selen og kalcium som understøtter muskelrestitution hos  

præstationsheste og immunforsvaret.
• Heste med tendens til stress, da det har et begrænset stivelsesindhold

Sammensætning:  
Stabiliseret risklid

Kalciumkarbonat

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi            18,5 MJ/kg
                                 1,4 FE/kg
Råprotein                           12,5 %
Råfedt                                  18 %

Stivelse                                     20 %
Træstof                                 8 %
Råaske                                     14 %
Kalcium                                 2,25 %
Fosfor                                    1,5 %

Natrium                             0,05 %
Selen                                       1 mg/kg
Vitamin E                  650 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Equi-Jewel er velegnet til heste fra 6 måneders alderen, som har behov for ekstra kalorier. Tilsæt den anbe-
falede mængde Equi-Jewel til det daglige foder.

Ligesom med alle ændringer i hestens fodring, skal hesten gradvist vænnes til Equi-Jewel over 5 til 10 dage. 
Juster den anbefalede fodringsmængde afhængig af hestens foderstand og arbejdsniveau.

Forslag til daglig indtagelse (Skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Type af hest Estimeret vægt Dgl. anbefalet mængde
Høj præstationsheste:
Væddeløbsheste, Travere, Military, Distance 500 kg 500 gram op til 1,5 kg

Konkurrenceheste: 
Spring, Dressur, Western 500 kg 500 gram op til 1 kg

Plage 1-3 år:
Fuldblod eller Varmblodsheste, til kåring/
forbedømmelse

350 kg 250 gram op til 500 gram

Fravænnet føl: 
6-12 måneder 150 kg 150 gram op til 250 gram

Pensionerede eller ældre heste 500 kg 250 gram op til 1 kg
Vægtøgning: 
(velegnet til drægtige og diegivende 
hopper)

400 - 500 kg 500 gram op til 1,5 kg

1 liter Equi-jewel vejer ca. 590 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. 

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 36940)
Foderkategori: Tilskudsfoder

Vers.0419


