
MARIERO EQUINE AS ble stiftet i juni 
2002. Den gangen het firmaet Spillers 
Stavanger AS. I 2006 flyttet vi deler av 
virksomheten til Stokke i Vestfold, og 
endret da navnet til Speciality horse 
Feeds AS. Etter hvert har vi utvidet våre 
agentur slik at det ikke bare dreier seg 
om hestefôr, og vi ønsket derfor et mer 
treffende navn. I 2010 valgte vi å ta i 
bruk vårt familienavn som en del av 
firma navnet, dermed endret vi navn 
til MARIERO EQUINE AS. Mariero er 
faktisk en bydel i Stavanger og vår gamle 
familie gård, navnet er derfor langt
mindre eksotisk enn mange tror!

I tillegg til Spillers hestefôr har vi agen-
tur på tilskudd fra Global Medics, Hay 

Bar, Equivite, Blue Chip samt Winergy 

Ventil-ate. Vi har et nært samarbeid med 
Spillers i England og holder oss stadig 
oppdaterte på nyeste forskning og utvik-
ling innen fôring av hest. Vi deltar ved 
seminarer og konferanser både i Norge og 
internasjonalt. 

Vi har også et godt samarbeid med våre 
norske forhandlere av Spillers-produkter.

Vi er opptatt av kvalitet og god service! Og 
ønsker å yte optimalt for våre kunder! Vi 
bestreber oss på å tilby produkter av høy 
kvalitet sammen med kyndig veiledning.

For mer informasjon om oss eller våre 
produkter, vennligst ta kontakt med oss. 
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EKSPERTISE
Spillers har flere utdannede ernærings-
eksperter som jobber på ulike felt som 
produktutvikling, “feltarbeid” (som stands 
og besøk på staller) og betjening av Spillers 
internasjonale ”Careline”. Ved Careline 
får man råd og hjelp til fôring. Mariero 
Equine er mer enn gjerne behjelpelige med 
å utarbeide fôrplaner for din hest og holder 
også foredrag om ernæring, fordøyelse og 
fôring over hele landet! Du finner også nyt-
tig informasjon om fôring og ernæring på 
våre internettsider.
Spillers er også offisiell leverandør av fôr 
og fôringsekspertise til bl.a det britiske 
lands laget.

ERFARING
”Feed from our experience” heter det i 
Spillers’ engelske slagord. Spillers har 
produsert moderne hestefôr siden 1958 
og er den ledende hestefôrprodusenten i 
Storbritania. Lang erfaring er en trygghet 
for våre kunder! 

FORSKNING
Spillers samarbeider med flere av verdens 
ledende forskningsinstitu sjoner innen 
ernæring av hest, bl.a. WALthAM, Animal 
health trust og universitetene i Liverpool 
og Edinburgh. Spillers finansierer også di-
verse andre forskningsarbeider. Det er sta-
dig større krav til hestenes prestasjoner, 
og det er derfor svært viktig å følge med på 
hva den nyeste forsk ning viser og ta del i 
videreutvikling av fôr selv. Uansett hvilken 

Det �innes ”et hav” av ulike fôrprodusenter å velge mellom 

når en skal velge fôr til hest. Her får du litt informasjon om 

hvorfor Spillers er en av verdens ledende produsenter av 

heste fôr og årsakene til at stadig �lere velger SPILLERS.
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type hest eller ponni du har er alle heste-
eiere interesserte i at hesten skal holde seg 
sunn og frisk, se bra ut og prestere opti-
malt – her spiller forskning og ernæring en 
viktig rolle. Flere av våre forskningsarbei-
der leder derfor til produkt utvikling!

KVALITET
Gode råvarer er en nødvendighet for å 
oppnå et godt resultat! Alle råvarene 
som brukes i vårt fôr oppfyller de samme 
stand arder som råvarer brukt til men-
nesker – kvalitetskrav til menneskemat er 
langt høyere enn for dyrefôr. Alle råvarer 
blir analysert og testet for å være helt sikre 
på at disse oppfyller våre strenge krav til 
kvalitet. Produksjonen foregår i lukkede 
systemer som blir nøye overvåket, på 
denne måten utelukker man menneskelig 
svikt i produksjonen. For at vi skal være 
hELt sikre på at det ferdige produktet 
oppfyller våre strenge krav, blir hver 
eneste produksjon analysert før produktet 

sendes ut til våre kunder. På denne måten 
kan vi GARAN tERE at analysen stemmer 
overens med det som er oppgitt og at du får 
et produkt av høy kvalitet.

PRODUKTER
Vi har ca. 20 ulike fôrprodukter i vårt 
sortiment i Norge. Et stort sortiment gjør 
det lettere å finne fôr som egner seg for din 
hest og dennes bruksområde. Vi har fôr til 
tykke hester, tynne hester, forfangne hes-
ter, ”heite” hester, tunge hester, avlshester, 
hobbyhester og hardt ytende sports hester. 
Våre produkter inneholder protein av høy 
kvalitet (dvs. en god sammensetning av 
aminosyrer), en er gi i mengde og type som 
egner seg for din hest og dens bruksom-
råde, komplett spekter av vitaminer og 
mineraler – alt korrekt balansert og med 
riktige forhold mellom de ulike nærings-
stoffene. Alt fôr beregnet på sportshester 
er GARANtERt fritt for forbudte stoffer.
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RESSURSER
SPILLERS eies av Mars Inc. som er et stort 
internasjonalt konsern som eier bl.a. Walt-
ham, Masterfoods m.fl. For oss er dette 
en trygghet fordi vi har den nødvendige 
oppbakking og ressurser til å drive forsk-
ning og viderutvikling av produkter på et 
så høyt plan som kreves for å være blant 
verdens ledende produsenter av hestefôr.

SERVICE
Vi bestreber oss på å yte optimalt. Vi leve-
rer ikke bare et høykvalitetsfôr, men yter 
god service og oppfølging av våre kunder!

SMAK
Våre produkter smaker godt for hesten 
– det viser undersøkelser og tilbakemel-
dinger fra våre kunder.

SPESIALISERING
Spillers er spesialister på hestefôr. For oss 
er utvikling og produksjon av hestefôr 
vår hoved geskjeft og ikke en binæring 
sammen med annen dyrefôrproduksjon. 
Vi har valgt å spesialisere oss på det vi kan 
best, nemlig ernæring av hest!

UFAS OG ISO 
9001:2000
Spillers oppfyller disse strenge krav til 
kvalitet og produksjon. ISO 9001:2000 
er en anerkjent internasjonal standard 
for kvalitetssikring av fabrikkindustrien. 
Stand arden ble også nylig oppgradert til 
det å kreve at firmaer som oppfyller denne 
standarden også må vise stor fokus på 
kundene, systemer som viser kontroll av 
prosesser (fra strategi til design, produk-
sjon og kundeoppfølging) for dermed å tilby 
de produkter og tjenester kundene ønsker. 
Dette gjennomgås 2 ganger årlig for at man 
skal få opprettholde akkrediteringen.

UFAS
UFAS fôrsystem ble utviklet som en 
uavhengig standard for kvalitetssikring 
som fôrprodusenter må oppfylle. Mens 
ISO 9001:2000 konsentreres om hvilke 
systemer fôrprodusentene har for å sikre 
tilfredse kunder, konsentreres UFAS om 
fôrets kvalitet – fra råvarer og til ferdig 
produkt.
UFAS er viktig: EUs direktiv for fôrhygiene 
krever at alle produsenter av hestefôr (og 
annet dyrefôr) skal utvise gode rutiner mht. 
kvalitet og sikkerhet for å kunne produsere 
og selge fôr.
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FIRSt IN
EQUINE
NUtRItION

Hvorfor velge 
fi ber og oljer som 
energikilder?
Det er mye fokus på ernæring til både
mennesker og hest om dagen. Dr. Fedon 
Lindberg har gjort oss oppmerksomme på 
at karbohydrater og høyglykemisk kost 
ikke er bra for oss mennesker. Kort fortalt 
er glykemisk indeks et mål på nivå av 
glukose og insulin i blodet etter et måltid. 
Problemet med høyglykemisk kost er at 
den gir hurtig økning i blodsukkeret. For 
å motvirke dette prøver kroppen å lagre 
karbohydratene i mindre reaktive former. 
Dette fungerer ikke bra nok ved store 
måltider med et høyt innhold av karbo-
hydrater/stivelse. Overskuddet av karbo-
hydrater lagres som fett, som igjen kan 
disponere for en rekke ulike sykdommer.

Connie Bull
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Det er mye fokus på ernæring til både
mennesker og hest om dagen. Kort fortalt
er glykemisk indeks et mål på nivå av
glukose og insulin i blodet etter et måltid.
Problemet med høyglykemisk kost er at
den gir hurtig økning i blodsukkeret. For
å motvirke dette prøver kroppen å lagre
karbohydratene i mindre reaktive former.
Dette fungerer ikke bra nok ved store
måltider med et høyt innhold av 
karbohydrater/stivelse. Overskuddet 
av karbohydrater lagres som fett, som 
igjen kan disponere for en rekke ulike 
sykdommer.
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Daglig behov for tilført vann er 20 - 40 liter. 
Anstrengende arbeid, melkeproduksjon og 
høy temperatur kan t.o.m. doble behovet. 
Normalt vil hesten selv kjenne sitt eget 
vannbehov, den må derfor ha fri tilgang på 
rent og friskt vann!
Drikker hesten nok? Så lite som 2% dehy-
drering kan påvirke hestens prestasjoner 
negativt. Virker hesten litt sløv og slapp? 
Spiser den dårligere enn normalt? Forstop-
pelse? har den vanskelig for å legge på 
seg eller bygge muskulatur? Opptrukket i 
svangen? Dette kan faktisk skyldes dehy-
drering!
hvordan finner jeg ut om hesten er de-
hydrert? En enkel ”test” bør man utføre 
jevnlig; “klyp” hesten i huden på halsen – 
huden skal trekke seg tilbake umiddelbart 
– dersom huden “henger igjen” er dette en 
indikasjon på dehydrering. 

Tips om bruk av 
SPILLERS fi ber-
produkter!
Happy Hoof og Conditioning Fibre

Våre fiberprodukter er velegnede til fôring 
i forbindelse med lengre transporter, samt 
til hester med bokshvile i forbindelse med 
sykdom eller skade. 
Sportshester

hesten bør ikke få tradisjonelt kraftfôr de 
siste 4-5 timer før konkurranse/løp. Stivel-
sen forstyrrer hestens blodsukkernivå, og 
kan dermed påvirke hestens prestasjoner 
negativt. Gi et par håndfuller SPILLERS® 
FIBER på det tidspunktet hesten vanligvis 
får kraftfôr.

www.spillers.no
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Har man alternativer 
for å tilføre energi?
Når en tenker på fiber til hest tenker man 
ofte på fôr med lite energi og stort volum 
i form av høy eller halm. Grovfôr og fiber 
utgjør jo også vanligvis den største delen 
av hestens diett, og fiber er den nest 
viktigste næringskilden for hesten (etter 
vann). Fiber er også med på å binde væske 
i hestens tarm som igjen reduserer faren 
for dehydrering. Ulike fiberkilder har ulike 
grader av fordøyelighet, dette gjør at de til-
fører ulike mengder av energi. Sukkerroer 
og soja bønnebelg er kilder for lettfordøye-
lig fiber. Sukkerroer benyttes vanligvis i 
form av betepulp, som er et biprodukt av 
sukkerroeproduksjonen. Betepulp skal 
blandes med vann, dermed reduserer man 
også energiinnhold pr. enhet ”fôr”. hesten 
har en liten magesekk på kun 6-8 liter.
Derfor må den få små kraftfôrmengder, 
maks 3-4 liter, av gangen for å opprett-
holde et sunt fordøyelsessystem. For 
sportshester ønsker en dermed å tilføre til-
strekkelig mengde energi (og andre viktige 
næringsstoffer) på små mengder kraftfôr.

SPILLERS har 
utviklet HDF (Highly 
digestible fi bre)
hDF er en unik formel som gir et lavt 
innhold av stivelse og høyt innhold av fiber 
og olje. hDF-produktene erstatter energien 
fra karbohydrater med superfiber og 
olje som gir den samme energimengden 
sportshest en tradisjonelt har fått fra korn. 
Alle produktene i hDF-serien er beriket 
med vitaminer og mineraler, inkludert 
essensielle antioksidanter vitamin A, E og 
selen.

Vann – hestens viktig-
ste næringsstoff!
Vann utgjør ca 65% av hestens kroppsvekt. 
Vannet befinner seg inni og omkring cel-
lene, i blodet og lymfen. Kroppsvæskene 
inneholder elektrolytter (oppløste salter) 
som er viktig for transport og kommunika-
sjon mellom kroppens celler.
Vann er en del av den kjemiske strukturen 
i celler og vev. Som løsningsmiddel for
stoffer i kroppen er vann nødvendig for 
fordøyelse, opptak og transport av
næringsstoffer og transport av avfallstof-
fer ut av kroppen. Vannet sørger også for å 
regulere kroppstemperaturen.

26
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Daglig behov for tilført vann er 20 - 40 liter. 
Anstrengende arbeid, melkeproduksjon og 
høy temperatur kan t.o.m. doble behovet. 
Normalt vil hesten selv kjenne sitt eget 
vannbehov, den må derfor ha fri tilgang på 
rent og friskt vann!
Drikker hesten nok? Så lite som 2% dehy-
drering kan påvirke hestens prestasjoner 
negativt. Virker hesten litt sløv og slapp? 
Spiser den dårligere enn normalt? Forstop-
pelse? har den vanskelig for å legge på 
seg eller bygge muskulatur? Opptrukket i 
svangen? Dette kan faktisk skyldes dehy-
drering!
hvordan finner jeg ut om hesten er de-
hydrert? En enkel ”test” bør man utføre 
jevnlig; “klyp” hesten i huden på halsen – 
huden skal trekke seg tilbake umiddelbart 
– dersom huden “henger igjen” er dette en 
indikasjon på dehydrering. 

Tips om bruk av 
SPILLERS fi ber-
produkter!
Happy Hoof og Conditioning Fibre

Våre fiberprodukter er velegnede til fôring 
i forbindelse med lengre transporter, samt 
til hester med bokshvile i forbindelse med 
sykdom eller skade. 
Sportshester

hesten bør ikke få tradisjonelt kraftfôr de 
siste 4-5 timer før konkurranse/løp. Stivel-
sen forstyrrer hestens blodsukkernivå, og 
kan dermed påvirke hestens prestasjoner 
negativt. Gi et par håndfuller SPILLERS® 
FIBER på det tidspunktet hesten vanligvis 
får kraftfôr.

www.spillers.no
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Har man alternativer 
for å tilføre energi?
Når en tenker på fiber til hest tenker man 
ofte på fôr med lite energi og stort volum 
i form av høy eller halm. Grovfôr og fiber 
utgjør jo også vanligvis den største delen 
av hestens diett, og fiber er den nest 
viktigste næringskilden for hesten (etter 
vann). Fiber er også med på å binde væske 
i hestens tarm som igjen reduserer faren 
for dehydrering. Ulike fiberkilder har ulike 
grader av fordøyelighet, dette gjør at de til-
fører ulike mengder av energi. Sukkerroer 
og soja bønnebelg er kilder for lettfordøye-
lig fiber. Sukkerroer benyttes vanligvis i 
form av betepulp, som er et biprodukt av 
sukkerroeproduksjonen. Betepulp skal 
blandes med vann, dermed reduserer man 
også energiinnhold pr. enhet ”fôr”. hesten 
har en liten magesekk på kun 6-8 liter.
Derfor må den få små kraftfôrmengder, 
maks 3-4 liter, av gangen for å opprett-
holde et sunt fordøyelsessystem. For 
sportshester ønsker en dermed å tilføre til-
strekkelig mengde energi (og andre viktige 
næringsstoffer) på små mengder kraftfôr.

SPILLERS har 
utviklet HDF (Highly 
digestible fi bre)
hDF er en unik formel som gir et lavt 
innhold av stivelse og høyt innhold av fiber 
og olje. hDF-produktene erstatter energien 
fra karbohydrater med superfiber og 
olje som gir den samme energimengden 
sportshest en tradisjonelt har fått fra korn. 
Alle produktene i hDF-serien er beriket 
med vitaminer og mineraler, inkludert 
essensielle antioksidanter vitamin A, E og 
selen.

Vann – hestens viktig-
ste næringsstoff!
Vann utgjør ca 65% av hestens kroppsvekt. 
Vannet befinner seg inni og omkring cel-
lene, i blodet og lymfen. Kroppsvæskene 
inneholder elektrolytter (oppløste salter) 
som er viktig for transport og kommunika-
sjon mellom kroppens celler.
Vann er en del av den kjemiske strukturen 
i celler og vev. Som løsningsmiddel for
stoffer i kroppen er vann nødvendig for 
fordøyelse, opptak og transport av
næringsstoffer og transport av avfallstof-
fer ut av kroppen. Vannet sørger også for å 
regulere kroppstemperaturen.
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Happy Hoof
Det eneste »opphakkede« fiberfôret som er anbefalt 
av »the Laminitis trust« for hester med risiko for 
forfangenhet. tilsatt peppermynte, hvitløk, sojaolje, 
vitaminer og mineraler.

Olje (Fett) 4

Protein % 8

Fiber % 25

Stivelse % 4

Energi MJ/kg 8,8

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 15

Selen mg/kg 0,1

Vekt i kg 20
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Olje (Fett) 10

Protein % 12

Fiber % 21

Stivelse % 7

Energi MJ/kg 11

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.000

Vit. E ie/kg 400

Cu mg/kg 25

Selen mg/kg 0,2

Vekt i kg 20

Conditioning Fibre
En unik, balansert sammensetning av naturlige fibre 
for hester og ponnier som trenger å legge på seg. 
Inneholder protein av høy kvalitet for muskulatur 
og overlinje. Utviklet for å bygge vekt og muskula-
tur – uten å gi eksplosivitet. Inneholder sojaolje for å 
gi ekstra kalorier og fin pels – uten å virke hetende. 
tilsatt et bredt spekter av vitaminer og mineraler for 
å gi din hest eller ponni flere næringsstoffer enn noen 
andre hakkede fiberblandinger. Kan blandes med 
annet kraftfôr eller brukes som erstatning for tradi-
sjonelt kraftfôr. Inneholder en velsmakende blanding 
av tørket alfalfa og halm, omhyggelig utvalgt på grunn 
av sin høye kvalitet. tilfører ekstra volum og forlenger 
hestens spisetid.

www.spillers.no
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Happy Hoof
Det eneste »opphakkede« fiberfôret som er anbefalt 
av »the Laminitis trust« for hester med risiko for 
forfangenhet. tilsatt peppermynte, hvitløk, sojaolje, 
vitaminer og mineraler.

Olje (Fett) 4

Protein % 8

Fiber % 25

Stivelse % 4

Energi MJ/kg 8,8

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 15

Selen mg/kg 0,1

Vekt i kg 20
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Olje (Fett) 10

Protein % 12

Fiber % 21

Stivelse % 7

Energi MJ/kg 11

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.000

Vit. E ie/kg 400

Cu mg/kg 25

Selen mg/kg 0,2

Vekt i kg 20

Conditioning Fibre
En unik, balansert sammensetning av naturlige fibre 
for hester og ponnier som trenger å legge på seg. 
Inneholder protein av høy kvalitet for muskulatur 
og overlinje. Utviklet for å bygge vekt og muskula-
tur – uten å gi eksplosivitet. Inneholder sojaolje for å 
gi ekstra kalorier og fin pels – uten å virke hetende. 
tilsatt et bredt spekter av vitaminer og mineraler for 
å gi din hest eller ponni flere næringsstoffer enn noen 
andre hakkede fiberblandinger. Kan blandes med 
annet kraftfôr eller brukes som erstatning for tradi-
sjonelt kraftfôr. Inneholder en velsmakende blanding 
av tørket alfalfa og halm, omhyggelig utvalgt på grunn 
av sin høye kvalitet. tilfører ekstra volum og forlenger 
hestens spisetid.

www.spillers.no
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Cool Mix™
Velsmakende müsliblanding til “heite” hester.
tilsatt ekstra magnesium for beroligende effekt. 
Inne holder NovaMin-S®, som er en unik sammen-
setning av vitaminer, mineraler og anti oksidanter for 
en synlig for bedring av hestens velvære.

Olje (Fett) 5

Protein % 10,5

Fiber % 13,5

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 10,1

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 40

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20

mariero 2012 layout B.indd   15 24/11/11   14.21
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High Fibre Cubes
Et komplett fôr med lavt kaloriinnhold. Inneholder 
det unike »Bio-Active« systemet for å fremme hestens 
fordøyelse. Passer bra for hester i lett trening, under 
rekonvalens eller ved perioder med boksro. Anbefalt 
av the Laminitis trust for hester med forfangenhet. 
Kan også benyttes på samme måte som betfiber eller 
mash for å tilføre ekstra fiber. Bløtes i vann om ønske-
lig, løser seg opp på ca. 10 min.
 

www.spillers.no

Olje (Fett) 2,75

Protein % 10

Fiber % 20

Stivelse % 10

Energi MJ/kg 8,4

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 22

Selen mg/kg 0,2

Vekt i kg 20
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Cool Mix™
Velsmakende müsliblanding til “heite” hester.
tilsatt ekstra magnesium for beroligende effekt. 
Inne holder NovaMin-S®, som er en unik sammen-
setning av vitaminer, mineraler og anti oksidanter for 
en synlig for bedring av hestens velvære.

Olje (Fett) 5

Protein % 10,5

Fiber % 13,5

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 10,1

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 40

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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High Fibre Cubes
Et komplett fôr med lavt kaloriinnhold. Inneholder 
det unike »Bio-Active« systemet for å fremme hestens 
fordøyelse. Passer bra for hester i lett trening, under 
rekonvalens eller ved perioder med boksro. Anbefalt 
av the Laminitis trust for hester med forfangenhet. 
Kan også benyttes på samme måte som betfiber eller 
mash for å tilføre ekstra fiber. Bløtes i vann om ønske-
lig, løser seg opp på ca. 10 min.
 

www.spillers.no

Olje (Fett) 2,75

Protein % 10

Fiber % 20

Stivelse % 10

Energi MJ/kg 8,4

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 22

Selen mg/kg 0,2

Vekt i kg 20
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Meadow Herb
Velsmakende müsliblanding med velgjørende urter 
og biter av gulrot. Brukes som hele eller deler av 
kraf tfôrrasjonen. Svært egnet som appetittvekker til 
hester med dårlig matlyst.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4

Protein % 10

Fiber % 13

Stivelse % 26

Energi MJ/kg 10

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Solveig Fotland 
Newermann

på Wodka
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Meadow Herb
Velsmakende müsliblanding med velgjørende urter 
og biter av gulrot. Brukes som hele eller deler av 
kraf tfôrrasjonen. Svært egnet som appetittvekker til 
hester med dårlig matlyst.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4

Protein % 10

Fiber % 13

Stivelse % 26

Energi MJ/kg 10

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Senior Conditioning Mix
Som Senior Maintenance Mix. Senior Conditioning Mix 
er spesielt utviklet for eldre hester som har problemer 
med å holde vekten. Egnet også for eldre hester som er 
aktive i konkurranser. Inneholder glucosamin.

Olje (Fett) 5

Protein % 14

Fiber % 10

Stivelse % 25

Energi MJ/kg 12,2

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20

mariero 2012 layout B.indd   19 24/11/11   14.21
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Senior Maintenance Mix
Spesielt utviklet for å ta vare på eldre hesters høye
næringsbehov. Sammensatt for å ta vare på hestens 
ledd og pleie dens fordøyelsessystem. Små biter som er 
lette for eldre hester å tygge. Inneholder glucosamin.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4,5

Protein % 12

Fiber % 16

Stivelse % 18

Energi MJ/kg 10,4

Vit. A ie/kg 12.500

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 250

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Senior Conditioning Mix
Som Senior Maintenance Mix. Senior Conditioning Mix 
er spesielt utviklet for eldre hester som har problemer 
med å holde vekten. Egnet også for eldre hester som er 
aktive i konkurranser. Inneholder glucosamin.

Olje (Fett) 5

Protein % 14

Fiber % 10

Stivelse % 25

Energi MJ/kg 12,2

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Senior Maintenance Mix
Spesielt utviklet for å ta vare på eldre hesters høye
næringsbehov. Sammensatt for å ta vare på hestens 
ledd og pleie dens fordøyelsessystem. Små biter som er 
lette for eldre hester å tygge. Inneholder glucosamin.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4,5

Protein % 12

Fiber % 16

Stivelse % 18

Energi MJ/kg 10,4

Vit. A ie/kg 12.500

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 250

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Conditioning Mix
Muskeloppbyggende og fetende müsliblanding med 
hDF superfiber for kontrollert energi.

Olje (Fett) 5,5

Protein % 15

Fiber % 14

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 12,2

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Conditioning Cubes
Muskeloppbyggende og fetende fôr i pelletsform. 
hjelper med å bygge hestens overlinje. Gir fin og 
blank pels. Gir hurtige resultater på en sikker måte. 
Kan også gis til eldre hester. Ikke »hetende«.

www.spillers.no

Olje (Fett) 5,5

Protein % 15

Fiber % 10

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 12

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Conditioning Mix
Muskeloppbyggende og fetende müsliblanding med 
hDF superfiber for kontrollert energi.

Olje (Fett) 5,5

Protein % 15

Fiber % 14

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 12,2

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Conditioning Cubes
Muskeloppbyggende og fetende fôr i pelletsform. 
hjelper med å bygge hestens overlinje. Gir fin og 
blank pels. Gir hurtige resultater på en sikker måte. 
Kan også gis til eldre hester. Ikke »hetende«.

www.spillers.no

Olje (Fett) 5,5

Protein % 15

Fiber % 10

Stivelse % 20

Energi MJ/kg 12

Vit. A ie/kg 10.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 200

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Response
Instant Energy Mix 
Svært effektiv müsliblanding for konkurransehest er 
som trenger umiddelbar/eksplosiv energi.

Olje (Fett) 4

Protein % 12

Fiber % 10

Stivelse % 28

Energi MJ/kg 11,3

Vit. A ie/kg 11.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Stud & Youngstock mix
Svært velsmakende müsliblanding med forhøyet
næringsinnhold for å sikre optimal vekst og
utvikling. Inneholder keleterte mineraler for optimal 
utnyttelse. For avlshest er og unghester.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4,75

Protein % 16

Fiber % 8

Stivelse % 25

Energi MJ/kg 11,8

Vit. A ie/kg 15.000

Vit. D3 ie/kg 2.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 40

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20

mariero 2012 layout B.indd   29 24/11/11   14.21

26



S
P

IL
L

E
R

S
 F

Ô
R

 T
IL

 K
O

N
K

U
R

R
A

N
S

E
H

E
S

T
E

R
23 

Response
Instant Energy Mix 
Svært effektiv müsliblanding for konkurransehest er 
som trenger umiddelbar/eksplosiv energi.

Olje (Fett) 4

Protein % 12

Fiber % 10

Stivelse % 28

Energi MJ/kg 11,3

Vit. A ie/kg 11.000

Vit. D3 ie/kg 1.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 30

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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Stud & Youngstock mix
Svært velsmakende müsliblanding med forhøyet
næringsinnhold for å sikre optimal vekst og
utvikling. Inneholder keleterte mineraler for optimal 
utnyttelse. For avlshest er og unghester.

www.spillers.no

Olje (Fett) 4,75

Protein % 16

Fiber % 8

Stivelse % 25

Energi MJ/kg 11,8

Vit. A ie/kg 15.000

Vit. D3 ie/kg 2.500

Vit. E ie/kg 300

Cu mg/kg 40

Selen mg/kg 0,3

Vekt i kg 20
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WE and you. Keep your horse in great shape.
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WE and you. Keep your horse in great shape.

er WINERGY Equilibrium®
WINERGY Equilibrium® er et revolusjonerende fôr. Et resultat av 20 års grensesprengende, 
original forskning av ernæring og fordøyelse på tusenvis av hester. Våre produkter er 
naturlige, velsmakende og utviklet for å passe for alle hester og ponnier – på alle nivå og i 
alle disipliner.

WINERGY Equilibrium® er et fullverdig kraftfôr av høy kvalitet. Det perfekte fôret for å 
imøtekomme den moderne hests fysiologiske og psykologiske behov.
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Additives:

Biotin 60.000 mg/kg

Lecithin 20.000 mg/kg

Choline chloride 15.200 mg/kg

Zincchelate of amino acids, hydrated (resulting in 1.980 mg/kg zinc 13.200 mg/kg

Silicon dioxide 13.000 mg/kg

Apple aroma 10.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 1.500 mg/kg alpha-tocopherol) 3.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 2.500 mg/kg

Nicotinamide (Vitamin B3) 440 mg/kg

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 300 mg/kg

Thiamine HCL (Vitamin B1) 150 mg/kg

Cholecalcipherol (Vitamin D3) 148 mg/kg

Ribofl avine (Vitamin B2) 75 mg/kg

Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 75 mg/kg

Folium acid (Vitamin B11) 50 mg/kg

Betaïne HCL 2 mg/kg
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Winergy Equilibrium®
Medium Energy

Unikt fôr basert på fiber og oljer for hester 
og ponnier i middels trening

Hvem passer det for?
• Hester og ponnier med middels energibehov.
• Hester og ponnier som blir «gira» på tradisjonelt fôr
• Hester og ponnier som går «tomme»/mangler utholdenhet

Olje (%) 8,5

Protein (%) 12

Fiber (%) 18

Stivelse (%) 14

Energi (DE/kg) 11,1

Vit A (ie/kg) 11,000

Vit D (ie/kg) 1,100

Vit E (ie/kg) 400

Selen (mg/kg) 0,4

Kobber (mg/kg) 35
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Additives:

Biotin 60.000 mg/kg

Lecithin 20.000 mg/kg

Choline chloride 15.200 mg/kg

Zincchelate of amino acids, hydrated (resulting in 1.980 mg/kg zinc 13.200 mg/kg

Silicon dioxide 13.000 mg/kg

Apple aroma 10.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 1.500 mg/kg alpha-tocopherol) 3.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 2.500 mg/kg

Nicotinamide (Vitamin B3) 440 mg/kg

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 300 mg/kg

Thiamine HCL (Vitamin B1) 150 mg/kg

Cholecalcipherol (Vitamin D3) 148 mg/kg

Ribofl avine (Vitamin B2) 75 mg/kg

Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 75 mg/kg

Folium acid (Vitamin B11) 50 mg/kg

Betaïne HCL 2 mg/kg
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Winergy Equilibrium®
Medium Energy

Unikt fôr basert på fiber og oljer for hester 
og ponnier i middels trening

Hvem passer det for?
• Hester og ponnier med middels energibehov.
• Hester og ponnier som blir «gira» på tradisjonelt fôr
• Hester og ponnier som går «tomme»/mangler utholdenhet

Winergy Equilibrium® 
High Energy

Unikt fôr basert på fiber og oljer for hester og 
ponnier i hard trening

Hvem passer det for?
•  Hester og ponnier med høyt energibehov – løpshester og 

sportshester på høyt nivå.
•  Hester og ponnier som blir «gira» på tradisjonelt 

fôr med høyt energiinnhold 
•  Hester og ponnier som går «tomme»/mangler utholdenhet
•  Hester og ponnier som trenger å bedre fordøyelsen
•  Hester og ponnier som trenger å styrke muskulatur

Olje (%) 10

Protein (%) 13

Fiber (%) 14,5

Stivelse (%) 19

Energi (DE/kg) 12,4

Vit A (ie/kg) 11,000

Vit D (ie/kg) 1,100

Vit E (ie/kg) 500

Selen (mg/kg) 0,4

Kobber (mg/kg) 25
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Winergy Ventil-Ate
Inneholder en unik blanding av antioksi-
danter som hjelper hesten til å opprett-
holde sunne luftveier ved at det styrker 
din hests naturlige forsvarsmekanismer i 
lungene.

Sunne og velfungerende luftveier er viktig 
for din hests gene relle trivsel. hesten 
puster inn ca. 70 000 liter luft daglig. Dette 
gjelder for en hest som ikke er i trening –
hester i trening puster enda mer luft.

I dagens miljø inneholder luften flere 
partikler fra luftforurensing, pollen, støv 
etc. Disse partiklene kan påvirke hestens 
lunger, og ofte hele kroppen. Lungene har 
naturlige forsvarsmekanismer mot mange 
av disse angrepene. Ledende veterinærer 
og ernæringseksperter mener at ernæring 

kan ha en positiv effekt for å hjelpe hesten 
med å opprettholde sunne og friske luft-
veier.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) er nok den mest vanlige luftveis-
lidelsen på hest. Den senere tid er COPD 
også referert til som RAO (Recurrent 
Airway Obstruction) COPD er en av de 
eldste sykdommer dokumentert på hest 
og minner om astma på mennesker. Det 
antas at ca 50% av alle oppstallede hester 
lider av COPD i større eller mindre grad. 
Symptomene spenner fra nedsatt tole-
ranse i forhold til trening, hoste, slim og 
pustevansker.
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Olje (%) 10

Protein (%) 13

Fiber (%) 14,5

Stivelse (%) 19

Energi (DE/kg) 12,4

Vit A (ie/kg) 11,000

Vit D (ie/kg) 1,100

Vit E (ie/kg) 500

Selen (mg/kg) 0,4

Kobber (mg/kg) 25

Winergy Equilibrium® 
Conditioning

Det unike fiber- og oljebaserte fôret for hester og 
ponnier som trenger økt vekt og overlinje 
- uten å bli heite

Hvem passer det for?
•  Hester og ponnier som trenger å legge på seg og bygge 

muskulatur
• Hester og ponnier som har vanskelig for å holde vekten
•  Hester og ponnier som lett blir heite eller får for mye 

energi på tradisjonelt ”conditioning-fôr”
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Winergy Ventil-Ate
Inneholder en unik blanding av antioksi-
danter som hjelper hesten til å opprett-
holde sunne luftveier ved at det styrker 
din hests naturlige forsvarsmekanismer i 
lungene.

Sunne og velfungerende luftveier er viktig 
for din hests gene relle trivsel. hesten 
puster inn ca. 70 000 liter luft daglig. Dette 
gjelder for en hest som ikke er i trening –
hester i trening puster enda mer luft.

I dagens miljø inneholder luften flere 
partikler fra luftforurensing, pollen, støv 
etc. Disse partiklene kan påvirke hestens 
lunger, og ofte hele kroppen. Lungene har 
naturlige forsvarsmekanismer mot mange 
av disse angrepene. Ledende veterinærer 
og ernæringseksperter mener at ernæring 

kan ha en positiv effekt for å hjelpe hesten 
med å opprettholde sunne og friske luft-
veier.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) er nok den mest vanlige luftveis-
lidelsen på hest. Den senere tid er COPD 
også referert til som RAO (Recurrent 
Airway Obstruction) COPD er en av de 
eldste sykdommer dokumentert på hest 
og minner om astma på mennesker. Det 
antas at ca 50% av alle oppstallede hester 
lider av COPD i større eller mindre grad. 
Symptomene spenner fra nedsatt tole-
ranse i forhold til trening, hoste, slim og 
pustevansker.
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Winergy Ventil-Ate
Inneholder en unik blanding av antioksi-
danter som hjelper hesten til å opprett-
holde sunne luftveier ved at det styrker 
din hests naturlige forsvarsmekanismer i 
lungene.

Sunne og velfungerende luftveier er viktig 
for din hests gene relle trivsel. hesten 
puster inn ca. 70 000 liter luft daglig. Dette 
gjelder for en hest som ikke er i trening –
hester i trening puster enda mer luft.

I dagens miljø inneholder luften flere 
partikler fra luftforurensing, pollen, støv 
etc. Disse partiklene kan påvirke hestens 
lunger, og ofte hele kroppen. Lungene har 
naturlige forsvarsmekanismer mot mange 
av disse angrepene. Ledende veterinærer 
og ernæringseksperter mener at ernæring 

kan ha en positiv effekt for å hjelpe hesten 
med å opprettholde sunne og friske luft-
veier.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) er nok den mest vanlige luftveis-
lidelsen på hest. Den senere tid er COPD 
også referert til som RAO (Recurrent 
Airway Obstruction) COPD er en av de 
eldste sykdommer dokumentert på hest 
og minner om astma på mennesker. Det 
antas at ca 50% av alle oppstallede hester 
lider av COPD i større eller mindre grad. 
Symptomene spenner fra nedsatt tole-
ranse i forhold til trening, hoste, slim og 
pustevansker.
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ORIGINAL
Komplett forsikring av hestens helse!
Storbritannias mest populære Multivita-
min- og mineraltilskudd for hest, utviklet 
for å opprettholde hestens gode helse.

VITAMIN E & SELEN
En svært konsentrert formulering av 
antioksidanter som styrker musklenes 
funksjon og bedrer hestens immunforsvar. 
tilfører de to viktigste antioksidantene til 
hester som presterer hardt og til oppdrett 
og er formulert slik at disse er lette for 
hesten å absorbere.

EQUIVITE®
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ORIGINAL
Komplett forsikring av hestens helse!
Storbritannias mest populære Multivita-
min- og mineraltilskudd for hest, utviklet 
for å opprettholde hestens gode helse.

VITAMIN E & SELEN
En svært konsentrert formulering av 
antioksidanter som styrker musklenes 
funksjon og bedrer hestens immunforsvar. 
tilfører de to viktigste antioksidantene til 
hester som presterer hardt og til oppdrett 
og er formulert slik at disse er lette for 
hesten å absorbere.

EQUIVITE®
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HAY BAR
For deg som ønsker å fôre hesten på bakkenivå, men ikke vil at den 
skal “rote” høyet rundt i boksen! 

Det er “opplest og vedtatt” at det beste for hesten er å spise fra 
bakke nivå. En slik stilling er den mest naturlige for hesten og er 
fordelaktig med tanke på bl.a. luftveier, rygg og tenner. Det er ikke 
alltid det er gunstig å legge høyet rett på gulvet, og en må da ty til 
løsninger som høynett eller høyhekk – hvor en har ulempen med at 
hesten ikke får spise med hodet ned, samt risikoen for at hesten kan 
henge seg fast.

- hAY BAR ER DA LØSNINGEN!
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HAY BAR
For deg som ønsker å fôre hesten på bakkenivå, men ikke vil at den 
skal “rote” høyet rundt i boksen! 

Det er “opplest og vedtatt” at det beste for hesten er å spise fra 
bakke nivå. En slik stilling er den mest naturlige for hesten og er 
fordelaktig med tanke på bl.a. luftveier, rygg og tenner. Det er ikke 
alltid det er gunstig å legge høyet rett på gulvet, og en må da ty til 
løsninger som høynett eller høyhekk – hvor en har ulempen med at 
hesten ikke får spise med hodet ned, samt risikoen for at hesten kan 
henge seg fast.

- hAY BAR ER DA LØSNINGEN!
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Additives:

Biotin 60.000 mg/kg

Lecithin 20.000 mg/kg

Choline chloride 15.200 mg/kg

Zincchelate of amino acids, hydrated (resulting in 1.980 mg/kg zinc 13.200 mg/kg

Silicon dioxide 13.000 mg/kg

Apple aroma 10.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 1.500 mg/kg alpha-tocopherol) 3.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 2.500 mg/kg

Nicotinamide (Vitamin B3) 440 mg/kg

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 300 mg/kg

Thiamine HCL (Vitamin B1) 150 mg/kg

Cholecalcipherol (Vitamin D3) 148 mg/kg

Ribofl avine (Vitamin B2) 75 mg/kg

Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 75 mg/kg

Folium acid (Vitamin B11) 50 mg/kg

Betaïne HCL 2 mg/kg
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Hoof & Coat
hoof & Coat tilbyr er fullt spekter av 
vitaminer, mineraler, aminosyrer, fettsyrer 
og sporstoffer som har vist sin verdi ved 
å forbedre hovveggens kvalitet og øke 
produksjon av keratin. hoof & Coat tilfører 
disse essensielle næringsstoffene, ikke 
bare til hoven, men til hele organismen. 
Dette gir finere pels, økt hårvekst av man 
og hale og en generelt blank og fin hest.
hoof & Coat er det mest komplette pro-
duktet og den mest effektive måte å unngå 
tørre og skjøre høver. Ettersom produktet 
øker hovveksten blir overflateskader og 
sprekker hurtig eliminert. hovens kvalitet 
forbedres betraktelig og hoven blir sterk-
ere og mer elastisk.
Spann på 2 kg. Gi 1 mål á 50 g pr. dag. 
Sammenlign gjerne innhold av f.eks. Biotin 
i hoof & Care med ditt hovtilskudd!

Ingredients:

Maltodextrin 35,19%

Soy protein 38,39%

Lithotam 12,60%

Guaranteed composition:

Rough proteins 35.32%

Rough fat 2,60%

Rough cellulose 1,38%

Rough ashes 0,97%

Calcium 0,08%

Magnesium 0,00%

Phosphor  0,37%
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Additives:

Biotin 60.000 mg/kg

Lecithin 20.000 mg/kg

Choline chloride 15.200 mg/kg

Zincchelate of amino acids, hydrated (resulting in 1.980 mg/kg zinc 13.200 mg/kg

Silicon dioxide 13.000 mg/kg

Apple aroma 10.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 1.500 mg/kg alpha-tocopherol) 3.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 2.500 mg/kg

Nicotinamide (Vitamin B3) 440 mg/kg

Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 300 mg/kg

Thiamine HCL (Vitamin B1) 150 mg/kg

Cholecalcipherol (Vitamin D3) 148 mg/kg

Ribofl avine (Vitamin B2) 75 mg/kg

Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 75 mg/kg

Folium acid (Vitamin B11) 50 mg/kg

Betaïne HCL 2 mg/kg
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Hoof & Coat
hoof & Coat tilbyr er fullt spekter av 
vitaminer, mineraler, aminosyrer, fettsyrer 
og sporstoffer som har vist sin verdi ved 
å forbedre hovveggens kvalitet og øke 
produksjon av keratin. hoof & Coat tilfører 
disse essensielle næringsstoffene, ikke 
bare til hoven, men til hele organismen. 
Dette gir finere pels, økt hårvekst av man 
og hale og en generelt blank og fin hest.
hoof & Coat er det mest komplette pro-
duktet og den mest effektive måte å unngå 
tørre og skjøre høver. Ettersom produktet 
øker hovveksten blir overflateskader og 
sprekker hurtig eliminert. hovens kvalitet 
forbedres betraktelig og hoven blir sterk-
ere og mer elastisk.
Spann på 2 kg. Gi 1 mål á 50 g pr. dag. 
Sammenlign gjerne innhold av f.eks. Biotin 
i hoof & Care med ditt hovtilskudd!

Ingredients:

Maltodextrin 35,19%

Soy protein 38,39%

Lithotam 12,60%

Guaranteed composition:

Rough proteins 35.32%

Rough fat 2,60%

Rough cellulose 1,38%

Rough ashes 0,97%

Calcium 0,08%

Magnesium 0,00%

Phosphor  0,37%
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Guaranteed composition:

Rough proteins 0,00%

Rough fat 13,00%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 2,80%

Calcium 3,36%

Magnesium 0,00%

Phosphor 0,00%

Ingredients:

Maltodextrin 9,32%

Magnesium hydroxide 8,33%

Additives:

Lecithin 220.325 mg/kg

Sodium bicarbonate 136.625 mg/kg

Calcium carbonate 136.625 mg/kg

Sodium alginate 136.625 mg/kg

Matricaria recutita 60.000 mg/kg

Curcuma longa 60.000 mg/kg

L-Glutamin 50.000 mg/kg

Apple aroma 20.000 mg/kg

S-Methyl methionine (Vitamin U) 3.300 mg/kg
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Gastro-Care +
Svært effektivt produkt for hester med magesår 

Gastro-Care+ er et vitenskapelig utviklet kosttilskudd 
som gir dobbel beskyttelse av mage- og tarmslimhinnen.
Gastro-Care+ nøytraliserer på den ene siden overflødig magesyre (bikarbonat) og på den 
andre siden beskytter Gastro-Care+ magesekkens overflate (lecithin og alginat). 
I tillegg akselererer tilskudd av glutamin og vitamin U (cabagine) regeneringen av mage- og 
tarmslimhinnen.
Matricaria recutita (kamille) og curcuma longa
(gurkemeie) er urter som stimulerer helbredingen av magesår. 
Gastro-Care+ er et svært omfattende produkt med ekstraordinær effekt. 

Kommer i spann på 1,2 kg.

Dosering:
Første 10 dager: 2 målebeger á 30 g pr. dag blandet i fôret.
Deretter i 20 dager 1 målebeger á 30 g pr. dag.
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Guaranteed composition:

Rough proteins 0,00%

Rough fat 13,00%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 2,80%

Calcium 3,36%

Magnesium 0,00%

Phosphor 0,00%

Ingredients:

Maltodextrin 9,32%

Magnesium hydroxide 8,33%

Additives:

Lecithin 220.325 mg/kg

Sodium bicarbonate 136.625 mg/kg

Calcium carbonate 136.625 mg/kg

Sodium alginate 136.625 mg/kg

Matricaria recutita 60.000 mg/kg

Curcuma longa 60.000 mg/kg

L-Glutamin 50.000 mg/kg

Apple aroma 20.000 mg/kg

S-Methyl methionine (Vitamin U) 3.300 mg/kg
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48

Gastro-Care +
Svært effektivt produkt for hester med magesår 

Gastro-Care+ er et vitenskapelig utviklet kosttilskudd 
som gir dobbel beskyttelse av mage- og tarmslimhinnen.
Gastro-Care+ nøytraliserer på den ene siden overflødig magesyre (bikarbonat) og på den 
andre siden beskytter Gastro-Care+ magesekkens overflate (lecithin og alginat). 
I tillegg akselererer tilskudd av glutamin og vitamin U (cabagine) regeneringen av mage- og 
tarmslimhinnen.
Matricaria recutita (kamille) og curcuma longa
(gurkemeie) er urter som stimulerer helbredingen av magesår. 
Gastro-Care+ er et svært omfattende produkt med ekstraordinær effekt. 

Kommer i spann på 1,2 kg.

Dosering:
Første 10 dager: 2 målebeger á 30 g pr. dag blandet i fôret.
Deretter i 20 dager 1 målebeger á 30 g pr. dag.
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Tendon Cure
Svært konsentrert og effektivt tilskudd 

for å hjelpe hest er med skader i sener og 

ligamenter 

Inneholder høye doser MSM, vitamin C og 
kollagen som er de 3 pilarer for optimal 
reparasjon av sener.

tendon-Cure kan også brukes forebyg-
gende for å unngå seneskader.

tendon-Cure er den optimale orale support 
under rekonvalens etter sene-, muskula-
tur- og ligamentproblemer.
 
Produktet brukes best i kombinasjon med 
medisinsk behandling fra din veterinær.

*Karenstid til løp- og konkurranser.

Ingredients:

Collagen HCL 35,50%

Methylsulphonylmethane

(MSM) 15,00%

Dextrose monohydrate 13,83%

Glucosamine sulphate 10,00%

Magnesium oxide 8,00%

Chondroitin sulphate 1,00%

Hyaluronic acid  0,17%
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50

Tendon Cure
Svært konsentrert og effektivt tilskudd 

for å hjelpe hest er med skader i sener og 

ligamenter 

Inneholder høye doser MSM, vitamin C og 
kollagen som er de 3 pilarer for optimal 
reparasjon av sener.

tendon-Cure kan også brukes forebyg-
gende for å unngå seneskader.

tendon-Cure er den optimale orale support 
under rekonvalens etter sene-, muskula-
tur- og ligamentproblemer.
 
Produktet brukes best i kombinasjon med 
medisinsk behandling fra din veterinær.

*Karenstid til løp- og konkurranser.

Ingredients:

Collagen HCL 35,50%

Methylsulphonylmethane

(MSM) 15,00%

Dextrose monohydrate 13,83%

Glucosamine sulphate 10,00%

Magnesium oxide 8,00%

Chondroitin sulphate 1,00%

Hyaluronic acid  0,17%

mariero 2012 layout B.indd   50 24/11/11   14.22

G
L

O
B

A
L

 M
E

C
IC

S
 

mariero 2012 layout B.indd   53 24/11/11   14.22

Additives:

Calcium carbonate 120.000 mg/kg

Silicic acid 20.000 mg/kg

Apple aroma 15.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 10.000 mg/kg

Guaranteed composition:

Rough proteins 32,33%

Rough fat 0,02%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 0,71%

Calcium 4,87%

Magnesium 4,82%

Phosphor 0,04%

Mr. Crichton
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Additives:

Sodium bicarbonate 200.000 mg/kg

Calcium carbonate 100.000 mg/kg

Magnesiumchelate of amino acids, hydrated

(resulting in 20.000 mg/kg magnesium)

 100.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 10.000 mg/kg 

alpha-tocopherol)  20.000 mg/kg

Apple aroma 15.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 10.000 mg/kg

L-Glycine 2.000 mg/kg

Ingredients:

Sodium chloride 20,00%

Lithotam 16,00%

Potassium chloride 10,00%

Dextrose monohydrate 9,30%

Guaranteed composition:

Rough proteins 0,00%

Rough fat 0,00%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 0,00%

Calcium 4,00%

Magnesium 2,00%

Phosphor 0,00%
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Elektrolytes
Svært konsentrert blanding med elektrolytter

for å fremme hestens prestasjon og restitusjon 

Elektrolyttblanding spesielt utviklet for å kompensere for sportshestens tap av salt og 
kroppsvæsker i forbindelse med trening.
 
Electrolytes er det mest komplette tilskuddet av elektrolytter på markedet for å forbedre 
hestens prestasjon og unngå dehydrering. 
Natriumklorid og kaliumklorid erstatter salttapet. Litotham er et sjøgress rikt på kalsium 
og magnesium. 

Spesielt utviklet for å redusere faren for magesår.
 
Vitamin C styrker hestens immunforsvar.

Vitamin E virker positivt på hestens muskulatur og nervesystem. Aminosyrer er tilsatt for å 
oppnå hurtig og optimal restitusjon.
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Additives:

Sodium bicarbonate 200.000 mg/kg

Calcium carbonate 100.000 mg/kg

Magnesiumchelate of amino acids, hydrated

(resulting in 20.000 mg/kg magnesium)

 100.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 10.000 mg/kg 

alpha-tocopherol)  20.000 mg/kg

Apple aroma 15.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 10.000 mg/kg

L-Glycine 2.000 mg/kg

Ingredients:

Sodium chloride 20,00%

Lithotam 16,00%

Potassium chloride 10,00%

Dextrose monohydrate 9,30%

Guaranteed composition:

Rough proteins 0,00%

Rough fat 0,00%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 0,00%

Calcium 4,00%

Magnesium 2,00%

Phosphor 0,00%
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52

Elektrolytes
Svært konsentrert blanding med elektrolytter

for å fremme hestens prestasjon og restitusjon 

Elektrolyttblanding spesielt utviklet for å kompensere for sportshestens tap av salt og 
kroppsvæsker i forbindelse med trening.
 
Electrolytes er det mest komplette tilskuddet av elektrolytter på markedet for å forbedre 
hestens prestasjon og unngå dehydrering. 
Natriumklorid og kaliumklorid erstatter salttapet. Litotham er et sjøgress rikt på kalsium 
og magnesium. 

Spesielt utviklet for å redusere faren for magesår.
 
Vitamin C styrker hestens immunforsvar.

Vitamin E virker positivt på hestens muskulatur og nervesystem. Aminosyrer er tilsatt for å 
oppnå hurtig og optimal restitusjon.
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Additives:

Boswellia serrata 158.310 mg/kg

Silicic acid 20.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 16.660 mg/kg

Apple aroma 15.000 mg/kg

Zinc chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 1.200 mg/kg zinc) 8.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 3.665 mg/kg

alpha-tocopherol)  7.330 mg/kg

Manganese chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 900 mg/kg manganese) 6.000 mg/kg

Copper chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 600 mg/kg copper) 6.000 mg/kg

Guaranteed composition:

Rough proteins 15,43%

Rough fat 4,82%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 0,33%

Calcium 0,03%

Magnesium 0,00%

Phosphor 0,02%
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Arti-Sport
Et av markedets mest effektive

leddtilskudd for sportshester 

Fôrtilskudd for vedlikehold av leddets
vitalitet og fleksibilitet.
Arti-Sport styrker gjenoppbyggingen av 
brusk og smører ledd i toppsportshester. 
Arti-Sport inneholder høy dose av type 
2 kollagen, glucosamin og chondroitin 
(haibrusk) i tillegg til hyaluronsyre, myris-
tolensyre og boswellia i optimale doser.
MSM, antioksidanter, urter med anti-
inflammatorisk effekt og et bredt spekter 
mineraler og vitaminer for å gjøre Arti-
Gold til det mest effektive og komplette 
produkt i kampen mot leddsmerter.
Mht. nye anbefalinger i Norden anbefales 
ikke dette produktet de siste 96 timene 
før konkurranse/løp. tillatt under FEIs 
regelverk.

Ingredients:

Glucosamine sulphate 28,88%

Collagen HCL type II 16,66%

Methylsulphonylmethane (MSM)

 16,66%

Myristoleic acid 6,00%

Chondroitin sulphate 4,77%

Dextrose monohydrate 3,20%

Hyaluronic acid 0,10%
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Additives:

Boswellia serrata 158.310 mg/kg

Silicic acid 20.000 mg/kg

Ascorbic acid (Vitamin C) 16.660 mg/kg

Apple aroma 15.000 mg/kg

Zinc chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 1.200 mg/kg zinc) 8.000 mg/kg

Vitamin E acetate (resulting in 3.665 mg/kg

alpha-tocopherol)  7.330 mg/kg

Manganese chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 900 mg/kg manganese) 6.000 mg/kg

Copper chelate of amino acids, hydrated

(resulting in 600 mg/kg copper) 6.000 mg/kg

Guaranteed composition:

Rough proteins 15,43%

Rough fat 4,82%

Rough cellulose 0,00%

Rough ashes 0,33%

Calcium 0,03%

Magnesium 0,00%

Phosphor 0,02%
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Arti-Sport
Et av markedets mest effektive

leddtilskudd for sportshester 

Fôrtilskudd for vedlikehold av leddets
vitalitet og fleksibilitet.
Arti-Sport styrker gjenoppbyggingen av 
brusk og smører ledd i toppsportshester. 
Arti-Sport inneholder høy dose av type 
2 kollagen, glucosamin og chondroitin 
(haibrusk) i tillegg til hyaluronsyre, myris-
tolensyre og boswellia i optimale doser.
MSM, antioksidanter, urter med anti-
inflammatorisk effekt og et bredt spekter 
mineraler og vitaminer for å gjøre Arti-
Gold til det mest effektive og komplette 
produkt i kampen mot leddsmerter.
Mht. nye anbefalinger i Norden anbefales 
ikke dette produktet de siste 96 timene 
før konkurranse/løp. tillatt under FEIs 
regelverk.

Ingredients:

Glucosamine sulphate 28,88%

Collagen HCL type II 16,66%

Methylsulphonylmethane (MSM)

 16,66%

Myristoleic acid 6,00%

Chondroitin sulphate 4,77%

Dextrose monohydrate 3,20%

Hyaluronic acid 0,10%
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Arti-Gold
Markedets kraftigste leddtilskudd 

Fôrtilskudd for å vedlikeholde leddenes fleksibilitet og vitalitet.
Arti-Gold styrker gjenoppbygging av brusk og smører ledd.
Det kraftigste leddtilskuddet på markedet.
Arti-Gold inneholder en høy dose type 2 kollagen, glucosamin og chondroitin (haibrusk) 
i optimale doser. MSM, antioksidanter, urter med anti-inflammatorisk effekt og et bredt 
spekter mineraler og vitaminer for å gjøre Arti-Gold til det mest effektive og komplette 
produkt i kampen mot ledd smerter.
Arti-Gold er det ultimate leddtilskudd, både for unge og voksne hester. I praksis brukes 
Arti-Gold mot veksforstyrrelser hos føll og som tilskudd mot kroniske smerter hos voksne 
sportshester. 
Arti-Gold anbefales også etter alle orteopediske inngrep.
*Karenstid til løp- og konkurranser.
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