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Omega Oil
Olie indeholdende Omega-3, -6 & -9 fedtsyrer til bl.a. at understøtte 
pels- og hudfunktionen.

Omega-3,-6 og -9 er en overordnet betegnelse for en række forskelli-
ge fedtsyrer. Både Omega-3 & -6 fedtsyrer er essentielle fedtsyrer dvs.
kroppen kan ikke danne disse fedtsyrer, hvorfor de skal tilføres via
foderet. Specielt Omega-3 fedtsyrer er kendt for at have en gavnlig
effekt på hud irritationer. Forholdet mellem Omega-6 & -3 skal være
afbalanceret, hvor den typiske fodring med kornrige produkter
indeholder væsentlig mere Omega-6 i forhold til Omega-3.

• Omega-3 fedtsyrer findes bl.a. i fisk, raps- soja-, hørfrø-                  
og solsikkeolie. 

• Omega-6 fedtsyrer findes primært i planteolier bl.a. majs-             
og solsikkeolie. 

Omega Oil er baseret på en kombination af hørfrø-, soja- og ham-
polie. Hampolie er en af de få plantekilder til gamma-linolensyre (GLA). GLA er en flerumættet fedtsyre, som 
kroppen kan danne ud fra linolensyre (LA). Omdannelsen af GLA kan dog blive nedsat som følge af bl.a. 
stress og aldring, hvorved det kan være en fordel at tildele det via foderet.

Sammensætning: Sojaolie*, Hørfrøolie og hampolie.
* Fremstillet af genetisk modificeret soja. 
 
Analytiska beståndsdelar:
Råprotein...........................................0,7 %
Råfedt................................................98,4 %
Råfibre.................................................0,1 %
Råaske.................................................0,2 %
Natrium............................................0,01 %
Omega-3 fedtsyrer........................23,5 % 
Omega-6 fedtsyrer........................39,3 % 
Omega-9 fedtsyrer........................20,5 %

Kan fås i: 2 liter (varenr. 30139) og 5 liter (varenr. 30138)

Fodringsanvisning:
Hest (ca. 500-600 kg): 
Vedligehold/generelt.....15-45 ml/dag  (1-3 spiseskeer)
Træning.......................................150-300 ml/dag (1,5 - 3 dl)

1 pump = 30 ml, 1 spsk = 15 ml

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sol. Skal helst 
anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på flasken. 

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.
Foderkategori: Tilskudsfoder.
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