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Hoof Support
Hoof Support er et fodertilskud i pilleform, specielt udviklet til at 
understøtte opbygningen og vedligeholdelse af en god hovkvali-
tet. Hovproblemer såsom svage hornvægge, smuldring, rillede og 
misdannede hove kan ofte være forbundet med, at kosten mangler 
essentielle mikronæringsstoffer eller aminosyrer, såsom biotin, zink 
eller methionin. 

Biotin anses ofte som det tilskud, der er afgørende for kvaliteten af 
hestens hove. Men det er kun ét af de mange næringsstoffer, som er vigtige i denne forbindelse, og et tilskud 
med biotin alene vil have en begrænset effekt. Andre næringsstoffer så som mineralerne kobber og zink, 
samt essentielle aminosyrer (byggesten) som lysin og methionin er også vigtige for at sikre en velfunge-
rende hov.

Det tager 9-12 måneder før en ny hov er vokset helt ud, hvor Hoof Support bør anvendes i dette tidsrum til 
at understøtte hovvæksten.

 Hoof Support indeholder:
• Biotin, zink og methionin 
• Et appetitlig lucerne baseret supplement i pilleform
• Ideel til heste og ponyer, der har dårlig hovkvalitet 
• Velegnet til heste og ponyer, der har midlertidig eller tilbagevendende hovproblemer 

Hoof Support skal bruges sammen med en vitamin-/mineralblanding eller et tilskudsfoder, der  
opfylder hestens daglige behov for bl.a. vitaminer og mineraler. 

Hoof Support kan også bruges gennem længere perioder til vedligeholdelse af sunde hove. 

Sammensætning:
Lucerne, kalkstensmel, rapsolie, mynte, basilikum

Analytiske bestanddele:

Råprotein 15,0 %
Råfedt 4,5 %
Træstof 14,0 %
Råaske 23,0 %
Natrium 0,05 %
Methionin 125 g/kg
Biotin 600 mg/kg
Zink 4.000 mg/kgVers.0215
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Tilsætningsstoffer:
Kobberchelat   1.000 mg/kg
Kobbersulfat pentahydrat 1.000 mg/kg
Zinkchelat               40.000 mg/kg

Kan fås i:
1,5 kg (varenr. 39281)
3 kg (varenr. 39282)

Fodringsanvisning:
Tildel 5 g/100 kg kropsvægt pr. dag:

Pony 200 kg – 400 kg: ca. 1-2 mål/dag
Hest 400 kg – 600 kg: ca. 2-3 mål/dag 
Mål vedlagt= 15 ml

Hoof Support kan tildeles i dobbelt mængde i de første 4 uger, hvis nødvendigt.
Overskrid ikke den anbefalede fodringsanvisning uden at konsultere Brogaardens Fodringsrådgivning 
eller en dyrlæge.

En 1,5 kg bøtte rækker til ca. 75 dage for en hest på 400 kg ved tildeling af den anbefalede dosering.

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

Fodertilskuddet indeholder ingen stoffer, der er forbudt af The British Jockey Club og FEI.

Må kun bruges til heste.

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

Foderkategori: Tilskudsfoder. 

Alternativt (i stedet for Hoof Support):
Farriers Formula
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