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Farriers Formula
Et pelleteret fodertilskud til opbygning og understøttelse af en god
hovkvalitet hos heste med dårlig hovvækst eller andre hovproble-
mer. 

For at hesten kan danne en normal og sund hov, skal hesten være 
dækket ind med alle de nødvendige næringsstoffer. Det er derfor 
vigtigt, at hesten får tilstrækkelig mængde grovfoder (hø/wrap) af 
en god kvalitet samt et dækkende vitamin/mineraltilskud eller til-
skudsfoder. Derudover kan man understøtte opbygningen af en god 
hovkvalitet ved at give hesten et tilskud, der indeholder en kombi-
nation af de næringsstoffer, som er vigtige for hornproduktionen. 
Det omfatter essentielle aminosyrer, forskellige spormineraler samt 
B-vitaminer, herunder biotin.

Farriers Formula tilfører essentielle vitaminer/mineraler, fedtsyrer og aminosyrer. Alle disse næringsstoffer er 
i en form, så de er lette at optage og nemme at udnytte for hesten. Herved understøttes opbygningen af det 
meget stærke bindevævsprotein, kollagen. 

Dette fodertilskud skal bruges sammen med en vitamin-/mineralblanding eller et tilskudsfoder, der opfylder 
hestens daglige behov for bl.a. vitaminer og mineraler. Farriers formula kan også bruges gennem længere 
perioder til vedligeholdelse af sunde hove. Det tager 9-12 måneder før en ny hov er vokset helt ud. 

Vers.0215

Analytiske bestanddele:
Tørstof 94 %
Råprotein  21 %
Råfedt  7,3 %
Råaske  11 %

Træstof  21 %
Ascorbinsyre (Vit. C) 0,6 %
DL-Methionin   3,2 %
Biotin  118 mg/kg
Kobber   525 mg/kg

Zink  1.470 mg/kg
Jod   7 mg/kg
Omega 3 Fedtsyrer   0,5 %
Fosfolipider:
Fosfatidylcholin          2,0 %

Sammensætning: 
Tørret lucernemel
Koncentreret soyaprotein
Gærkultur
Lechitin

DL-Methionin
Silicon dioxid
Ascorbinsyre
Biotin
Zinkoxid

Kobbersulfat pentahydrat
Bukkehornsekstrakt
Calciumiodat
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Fodringsanvisning:
Pony (225 kg): 85 g/dag (½ mål)
Lille hest (450 kg): 170 g/dag (1 mål)
Hest (675 kg): 255 g/dag (1½ mål)
Stor hest (900 kg): 340 g/dag (2 mål)

Plage: Brug anbefalet fodringsvejledning til forventet udvokset vægt. 

Fortsæt tildelingen i de anbefalede mængder indtil det ønskede resultat er opnået. Herefter vedligeholdes 
resultatet ved at reducere den anbefalede dosering til det halve. 
1 mål = 170 g
1 spand (5 kg) rækker til ca. 23 dage for en hest på 500 kg. 

Kan fås i:
5 kg (varenr. 30569)
10 kg (varenr. 30522)

Fodertilskuddet indeholder ingen stoffer, der er forbudt af The British Jockey Club, BHS, FEI og BSJA.
Må kun bruges til heste. Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

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

Foderkategori: Tilskudsfoder. 

Alternativt (i stedet for Farriers Formula):
Hoof Support
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