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Equitop Pronutrin®
Equitop Pronutrin® er et diætetisk fodertilskud, der understøtter den normale 
mavefunktion under perioder med stress. Equitop Pronutrin® indeholder 77% 
Apolectol, en patenteret kombination af frugt- og grøntsagsfibre, glycerol og 
lecitin. 

Hvordan fungerer Equitop Pronutrin®?
Den unikke kombination af pektinfiber, lecitin og glycerol, der findes i Pro-
nutrin, kaldes Apolectol®. Lecitin forstærker den hydrofobe (vandskyende) 
belægning på tarmvæggen, mens pektin stabiliserer det beskyttende slimsekret. 

Hvornår har min hest brug for Equitop Pronutrin®?
Pronutrin kan gives som tilskud ved f.eks. intensive konkurrence- og træningsperioder, i forbindelse med 
længere transporter, i forbindelse med fravænning af føl eller på dyrlægens anbefaling. 

Det skal understreges, at Pronutrin ikke kan bruges som erstatning for en korrekt og balanceret foder-
plan samt dyrlægeordineret medicinsk behandling. 

Sammensætning: 
Tørret grøntsags- og frugtkød

Sukker
Tørret æblejuice

Glycerol

Analytiske bestanddele:
Råprotein 5,7 %
Råfedt 9 %

Træstof 13,5 %
Råaske 2,7 %
Natrium 0,1 %

Magnesium 0,2 %

Hvordan fodrer jeg min hest med Equitop Pronutrin®?
Doseringsvejledning 
50 g Pronutrin pr. 100 kg hest i mindst 14 dage. Pronutrin®-spanden indeholder et 50 g målebæger. Den 
daglige dosis blandes med det normale foder og fordeles ligeligt på de daglige fodringer - f.eks. 1 dosis 
om morgenen og ½ dosis om aftenen. Hvis hesten ikke villigt spiser Pronutrin®, kan det anbefaldes at 
starte med halvdelen af den daglige standarddosis og så gradvist øge til fuld dosis i løbet af 2-3 dage. 

Føl: Til diende føl blandes den anbefalede dagsdosis Pronutrin® med 3 gange så meget lunkent vand, 
lad blandingen stå i 2-3 minutter og sprøjt blandingen direkte i munden på føllet ved hjælp af en sprøjte 
eller plastikflaske

Fodringsperiode: Equitop Pronutrin® gives i 2-4 uger. Ved behov kan fodringsperioden forlænges eller 
gentages. Én bøtte rækker til ca. 14 dages brug for en hest på 500 kg. 

Kan fås i: 3,5 kg (varenr. 36090)

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Låget skal sættes korrekt på 
efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på 
bøtten. 

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder

Alternativt (i stedet for Equitop Pronutrin): Vetrogard®
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