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Performance Vitamins & Minerals
- Et koncentreret vitamin & mineraltilskud til den aktive fritids-
hest
Performance Vitamins & Minerals er et bredspektret fodertilskud af 
vitaminer, mineraler og aminosyrer af høj kvalitet i pilleform. 

Hvis hesten eller ponyen får mindre end den anbefalede mængde 
kraftfoder, kan det være nødvendigt at supplere med et tilskud af 
Performance Vitamins & Minerals for at dække hestens behov for vitaminer og mineraler. For heste med 
tendens til overvægt, kan det være nødvendigt at begrænse den daglige mængde kraftfoder. Performance 
Vitamins & Minerals kan i denne situation sikre hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, uden at  
hesten får for mange kalorier.  

Om foråret/sommeren vil heste/ponyer på græs ofte få opfyldt deres behov for energi og protein, men 
vil ikke få deres behov for vitaminer/mineraler dækket. Performance Vitamins & Minerals vil i dette tilfælde 
kompensere for det manglende vitamin/mineralindhold. Denne situation gælder også for drægtige hopper 
på græs i de første 8 måneder af drægtigheden.

Mineralerne kobber, zink, mangan og selen er tilgængelige som organiske  og uorganiske mineraler i 
Performance Vitamins & Minerals. Dette øger den samlede optagelse og udnyttelsesgrad. 

Performance Vitamins & Minerals indeholder også QLC (Quality Life Care), som er en enestående blanding 
af naturlige antioxidanter, udvundet af planter rige på antioxidanter. De er specielt beregnet til at arbejde i 
synergi med de allerede eksisterende antioxidanter (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandin-
ger fra Dodson & Horrell. Indholdet af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og 
fremme ædelysten.

Sammensætning:  
Lucerne
Dicalciumfosfat
Mynte
Magnesiumoxid

Monocalciumfosfat
Salt
Rapsolie
Solbær
Grønkål

Spinat
Rødbeder
Rosmarin
Hyben
Granatæble

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi                  6 MJ/kg
                                               0,45 FE/kg
Råprotein                                   11 %
Råfedt                                         2,5 %
Træstof                                       13,5 %
Råaske                                         36 %
Stivelse                                          1,5 %
Sukker                                           5 %
Lysin                                               1,8 %
Methionin                                   1,1 %
Kalcium                                         8,6 %
Fosfor                                            3 %

Magnesium                                 1,7 %
Salt                                                 1,6 %
Natrium                                      0,55 %
Kalium                                      0,9 %
Svovl                                      0,15 %
Kobber                            1.118 mg/kg
Kobolt                                  1,6 mg/kg
Jern                                  2.300 mg/kg
Mangan                          2.570 mg/kg
Selen                                  11,1 mg/kg
Zink                                 4.115 mg/kg
Jod                                         18 mg/kg
Vitamin A                      590.000 IE/kg

Vitamin D3                      59.000 IE/kg
Vitamin E                           9.100 IE/kg
Vitamin B1                           770 mg/kg
Vitamin B2                          680 mg/kg
Vitamin B6                          385 mg/kg
Vitamin B12                          3,1 mg/kg
Vitamin K                           89 mg/kg
Biotin                                 33 mg/kg
Folinsyre                            230 mg/kg
Pantotensyre                    675 mg/kg
Nikotinsyre                    2.070 mg/kg
Cholinklorid                6.735 mg/kg
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FODRINGSVEJLEDNING
Den anbefalede mængde Performance Vitamins & Minerals bør overholdes, da det forsyner hesten med de 
nødvendige vitaminer og mineraler. Performance Vitamins & Minerals skal anvendes sammen med hø eller 
wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, 
hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den 
optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås.Hesten skal enten have adgang til saltsten eller 
få salt tilføjet i krybbefoderet, hvilket afhænger af arbejdsniveauet. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved 
hårdt arbejde, transport, konkurrencer eller hvis hesten har svedt meget. Hesten bør altid have adgang til 
friskt vand.  Der kan forekomme forskelle mellem nedenstående  fodringsvejledninger og vejledning på bøt-
ten/sækken. Det skyldes bl.a. forskelle i mængden og næringsindholdet i grovfoderet (hø/wrap). 

Forslag til daglig indtagelse:
Hestens 
normal

vægt

Vedligehold/
meget let arbejde Let arbejde Moderat/hårdt arbejde

200 kg

Perf. Vits & Mins           40 g/dag
Lucerne             0,1-0,25 kg/dag
Hø/wrap        min. 3½-4 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Perf. Vits & Mins            50 g/dag
Lucerne               0,1-0,25 kg/dag
Hø/wrap         min. 3½-4 kg/dag
Salt                                  1 tsk./dag

Kontakt Brogaardens  
Fodringsrådgivning 
for udarbejdelse af 

fodringforslag. 

300 kg

Perf. Vits & Mins           50 g/dag
Lucerne                0,1-0,4 kg/dag
Hø/wrap           min. 5-6 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Perf. Vits & Mins            70 g/dag
Lucerne               0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap             min. 5-6 kg/dag
Salt                              ½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens  
Fodringsrådgivning 
for udarbejdelse af 

fodringforslag. 

400 kg

Perf. Vits & Mins           70 g/dag
Lucerne             0,25-0,5 kg/dag
Hø/wrap           min. 7-8 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Perf. Vits & Mins            90 g/dag
Lucerne            0,25-0,75 kg/dag
Hø/wrap            min.  7-8 kg/dag
Salt                               1 spsk./dag

Kontakt Brogaardens  
Fodringsrådgivning 
for udarbejdelse af 

fodringsforslag. 

500 kg

Perf. Vits & Mins           80 g/dag
Lucerne           0,25-0,75 kg/dag
Hø/wrap         min. 9-10 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Perf. Vits & Mins          100 g/dag
Lucerne               0,5-0,75 kg/dag
Hø/wrap          min. 9-10 kg/dag
Salt                            1½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens  
Fodringsrådgivning 
for udarbejdelse af 

fodringsforslag. 

600 kg

Perf. Vits & Mins        110 g/dag
Lucerne             0,5-0,75 kg/dag
Hø/wrap      min. 11-12 kg/dag
+ Adgang til saltsten

Perf. Vits & Mins         130  g/dag
Lucerne                     0,5-1 kg/dag
Hø/wrap        min. 11-12 kg/dag
Salt                               2 spsk./dag

Kontakt Brogaardens  
Fodringsrådgivning 
for udarbejdelse af 

fodringsforslag. 
1 mål (100 ml)=75 g

Til heste i vækst, avlshopper i slutning af drægtigheden (de sidste 3 måneder) eller ved laktation anbefales 
Optimal 1 - Growth Balancer i stedet for Performance Vitamins & Minerals. Alternativt kan Brogaardens Fod-
ringsrådgivning kontaktes for udarbejdelse af individuel foderplan. 
Bliver hesten for tyk med den anbefalede mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder reduce-
res til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.
Begynder hesten at tabe sig, kan mængden af hø/wrap øges. Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan der suppleres 
med Speedi-beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!), men mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk 
olie. Alternativt kan foderet ændres til Optimal 1-Growth Balancer, Optimal 5-Leisure Balancer eller Optimal 
6-Icelandic Power. 

Kan fås i: 3,5 kg spand (varenr. 39253), 20 kg sæk. (varenr. 39418)
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på spanden/fodersækken. Opbevares utilgængeligt for 
børn.
Foderkategori: Tilskudsfoder
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