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MARIERO EQUINE AS ble stiftet i juni 
2002. Den gangen het firmaet SPILLERS® 
Stavanger AS. I 2006 flyttet vi deler av virk-
somheten til Stokke i Vestfold, og endret 
da navnet til Speciality horse Feeds AS. Et-
ter 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 en-
dret vi navn til MARIERO EQUINE AS. Ma-
riero er faktisk en bydel i Stavanger og vår 
gamle familie gård, navnet er derfor langt 
mindre eksotisk enn mange tror!

I tillegg til hestefôr fra TopSpec og SPIL-
LERS® har vi agentur på tilskudd fra Wi-
nergy, Global Medics, Equivite samt 
pleiemidler fra OverHorse. Vi har et nært 
samarbeid med våre leverandører og 
holder oss stadig oppdaterte på nyeste 

forskning og utvikling 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.

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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Det finnes ”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 
flere velger SPILLERS®.
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EKSPERTISE
SPILLERS® har flere utdannede ernæ-
ringseksperter som jobber på ulike 
felt; produktutvikling, ”feltarbeid” (som 
stands og besøk på staller) og som betje-
ner SPILLERS® internasjonale ”Careline”. 
Ved Careline får man råd og hjelp til fôring 
og telefonen er åpen mandag-fredag kl. 
10-18. Vi 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 nyttig informasjon om fôring 
og ernæring på våre internettsider!

ERFARING
”Feed from our experience” heter det i 
SPILLERS® engelske slagord. SPILLERS® 

har produsert moderne hestefôr siden 
1958 og er den ledende hestefôrprodusen-
ten i Storbritania. Lang erfaring er en trygg-
het for våre kunder!

FORSKNING
SPILLERS® samarbeider med flere av ver-
dens ledende forskningsinstitusjoner 
innen ernæring av hest, bl.a. WALTHAM, 
Animal Health Trust og universitetene i Li-
verpool og Edinburgh. Vi finansierer også 
diverse andre forskningsarbeider. Det er 
stadig større krav til hestenes prestasjoner 
og det er derfor svært viktig å følge med på 
hva den nyeste forskning viser, og ta del i 
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videreutvikling av fôr selv. Uansett hvilken 
type hest eller ponni du har er alle hesteei-
ere interesserte i at hesten skal se bra ut, 
holde seg sunn og frisk og prestere opti-
malt – her spiller forskning og ernæring en 
viktig rolle. Flere av våre forskningsarbei-
der leder derfor til produktutvikling!

KVALITET
Gode råvarer er en nødvendighet for å 
oppnå et godt resultat! Alle råvarene som 
brukes i vårt fôr oppfyller de samme stan-
darder som råvarer brukt til mennesker 
– 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 den-
ne 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 produk-
sjon analysert før produktet sendes ut til 
våre kunder. På denne måten kan vi GA-
RANTERE at analysen stemmer overrens 
med det som er oppgitt og at du får et pro-
dukt av høy kvalitet.

PRODUKTER
Vi har mange 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 hester, 
”heite” hester, tunge hester, avlshester, til 
hobbyhester og hardt ytende sportshes-
ter. Våre produkter inneholder protein av 
høy kvalitet (dvs. en god sammensetning 
av aminosyrer), energi i mengde og type 
som egner seg for din hest og dens bruks-
området, komplett spekter av vitaminer og 
mineraler – alt korrekt balansert og med 
riktige forhold mellom de ulike nærings-
stoffene. Alt fôr beregnet på sportshester 
er fritt for forbudte stoffer.

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 opp-
bakking og ressurser til å drive forskning 
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 også 
god service og oppfølging av våre kunder!

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

SPESIALISERING
SPILLERS® er spesialister på hestefôr. For 
oss er utvikling og produksjon av hestefôr 
vår hovedgeskjeft, 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 annerkjent internasjonal standard for 
kvalitetssikring av fabrikkindustrien.
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 til å sikre 
tilfredse kunder, konsentreres UFAS om 
fôrets kvalitet – fra råvarer og til ferdig pro-
dukt.
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 pro-
dusere og selge fôr.
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Hvorfor velge fiber og olje som energikilde?
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.

FIRST IN EQUINE
NUTRITION

10

CHERIN MYKLEBOST
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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 vo-
lum 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 tilfører ulike mengder av ener-
gi. Sukkerroer og soja bønnebelg er kilder 
for lettfordøyelig fiber. Sukkerroer benyt-
tes vanligvis i form av betepulp, som er 
et biprodukt av sukkerroeproduksjonen. 
Betepulp skal blandes med vann, dermed 
reduserer man også energiinnhold pr. en-
het ”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 oppretthol-
de et sunt fordøyelsessystem. For sports-
hester ønsker en dermed å tilføre tilstrek-
kelig mengde energi (og andre viktige 
næringsstoffer) på små mengder kraftfôr.

HØYT INNHOLD AV FIBER
Vi har valgt fôr med en unik formel som gir 
et lavt innhold av stivelse og høyt innhold 
av fiber og olje. Dette erstatter energien fra 
karbohydrater med superfiber og olje som 

gir den samme energimengden sportshest 
en tradisjonelt har fått fra korn.

VANN – HESTENS 
VIKTIGSTE 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 kommuni-
kasjon 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 avfallstoffer ut av kroppen. 
Vannet sørger også for å regulere kropps-
temperaturen.
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? For-
stoppelse?
Har den vanskelig for å legge på seg eller 
bygge muskulatur? Opptrukket i svangen? 
Dette kan faktisk skyldes dehydrering! 
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 
VÅRE FIBERPRODUKTER!
TopChop Grass, Happy Hoof og Conditio-
ning Fibre Våre fiberprodukter er veleg-
nede 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 HAKKET FI-
BER på det tidspunktet hesten vanligvis får 
kraftfôr.

MARTINE MARIERO MOE OG 
PONNIEN SUNNY’S HEART
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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. Ut-
viklet for å bygge vekt og muskulatur – uten å gi eksplo-
sivitet. 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 erstat-
ning for tradisjonelt kraftfôr. Inneholder en velsmakende 
blanding av tørket alfalfa og halm, omhyggelig utvalgt på 
grunn av sin høye kvalitet. Tilfører ekstra volum og forlen-
ger hestens spisetid.

CONDITIONING FIBRE

HAPPY HOOF
Det eneste »opphakkede« fiberfôret som er anbefalt av 
»The Laminitis trust« for hester med risiko for forfangen-
het. Tilsatt peppermynte, hvitløk, sojaolje, vitaminer og 
mineraler.

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

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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Et komplett fôr med lavt kaloriinnhold. Inneholder det 
unike »Bio-Active« systemet for å fremme hestens for-
døyelse. Passer bra for hester i lett trening, under rekon-
valens eller ved perioder med boksro. Anbefalt av the La-
minitis trust for hester med forfangenhet.
Kan også benyttes på samme måte som betfiber eller 
mash for å tilføre ekstra fiber. Bløtes i vann om ønskelig, 
løser seg opp på ca. 10 min.

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
HIGH FIBRE CUBES

Velsmakende müsliblanding med velgjørende urter og 
biter av gulrot. Brukes som hele eller deler av kraftfôr-
rasjonen. Svært egnet som appetittvekker til hester med 
dårlig matlyst.

MEADOW HERB

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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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

CONDITIONING MIX
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«.

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

CONDITIONING CUBES
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Senior Conditioning Mix er for eldre hester som trenger 
hjelp for å holde vekt og muskulatur. 

Spesielt utviklet for å ta vare på eldre hesters høye næ-
ringsbehov. Sammensatt for å ta vare på hestens ledd og 
pleie dens fordøyelsessystem. Små biter som er lette for 
eldre hester å tygge. Egnet også for eldre hester som er 
aktive i konkurranser. Inneholder glucosamin.

SENIOR CONDITIONING MIX SENIOR MAINTENANCE MIX
Senior Maintenance Mix er for eldre hester i godt hold, 
som ikke behøver å legge på seg.

Spesielt utviklet for å ta vare på eldre hesters høye næ-
ringsbehov. Sammensatt for å ta vare på hestens ledd og 
pleie dens fordøyelsessystem. Små biter som er lette for 
eldre hester å tygge. 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

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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COOL MIXTM

Velsmakende müsliblanding til “heite” hester. Tilsatt ek-
stra magnesium for beroligende effekt. Inneholder Nova-
Min-S®, som er en unik sammensetning av vitaminer, 
mineraler og antioksidanter 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 Det ideele fôr til sportshester som krever litt ekstra ek-
splosivitet.
Høyere innhold av varmebehandlede kornflak, fortsatt 
kombinert med høyt innhold av lettfordøyelige fibre sam-
menlignet med de fleste fôr til sportshester. Økt fiber gir 
bl.a økt utholdende energi. Økt support til muskulatur 
og fordøyelighet for god helse og optimal prestasjon. Gir 
hurtig frigivelse av energi til litt ”tunge” hester som har 
bruk for litt ekstra gnist.

ENERGI MJ/KG 11,3

FORERENHETER 0,86

OLJE %  4,00

FIBER % 10,00

STIVELSE % 28,00 

PROTEIN % 12,00 

A-VITAMIN IU/KG 11.000

D3-VITAMIN IU/KG 1.500  

E-VITAMIN IU/KG 300RESPONSE® 
INSTANT ENERGY MIX
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TREATS
Hestegodt til din hest

SPILLERS® Treats er sunne godbiter til din 
hest. Vi elsker jo alle å gi hesten noe ekstra, 
om det er som belønning etter trening eller 
bare for å vise at vi er glad i hesten vår.

Vi vet at alle hester og ponnier har ulike favo-
rittsmaker, og derfor har vi en serie av god-
biter for å ha noe for enhver smak. Vårt sor-
timent består av fem ulike sorter, inkludert 
noen med spesielle tilsetninger for å støtte 
ledd- og hovkvalitet. SPILLERS® Treats har en 
praktisk størrelse, som er lett å holde i hån-
den. De er velegnet til å ha i lommen, og de 
deles lett i mindre biter ved behov.

SPILLERS® Treats finnes i følgende varianter:
Meadow Herb + Glucosamine
Meadow Herb + Biotin
Apple
Spearmint
Meadow Herb 

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 na-

turlige, 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 imøte-

komme den moderne hests fysiologiske og psykologiske behov.
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Den unike fiber- og oljebaserte Medium Energy er et 
fôr for hester og ponnier som er i medium hardt ar-
beid.

Hvem passer fôret for?
•  Hester og ponnier som har bruk for en medium mengde 

energi.
•  Hester og ponnier som blir urolige på tradisjonelle pro-

tein-relaterte mixer.
• Hester og ponnier som mister kondisjon.

OLJE % 08,50

FIBER % 18,00

STIVELSE % 14,00

PROTEIN % 12,00

A-VITAMIN IU/KG 11.000

D-VITAMIN IU/KG 1.100

E-VITAMIN IU/KG 400

ESTIMERT DE MJ/KG  11.1

CU (KOBBER) MG/KG  35

SE (SELENIUM) MG/KG  0,4

EQUILIBRIUM 
MEDIUM ENERGY

OLJE % 10,00

FIBER % 14,50

STIVELSE % 19,00

PROTEIN % 13,00

A-VITAMIN IU/KG 11.000

D-VITAMIN IU/KG 1.100

E-VITAMIN IU/KG 500

ESTIMERT DE MJ/KG  12.4

CU (KOBBER) MG/KG  25

SE (SELENIUM) MG/KG  0,4

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 uthol-

denhet.
• Hester og ponnier som trenger å bedre fordøyelsen.
• Hester og ponnier som trenger å styrke muskulatur.

EQUILIBRIUM® 
HIGH ENERGY
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VENTIL-ATE®

Inneholder en unik blanding av antioksidanter som hjel-
per hesten til å opprettholde sunne luftveier ved at det 
styrker din hests naturlige forsvarsmekanismer i lungene.

Sunne og velfungerende luftveier er viktig for din hests 
generelle 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 luftfor-
urensing, pollen, støv etc. Disse partiklene kan påvirke 
hestens lunger, og ofte hele kroppen. Lungene har natur-
lige forsvarsmekanismer mot mange av disse angrepene. 
Ledende veterinærer og ernæringseksperter mener at er-
næring kan ha en positiv effekt for å hjelpe hesten med å 
opprettholde sunne og friske luftveier.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) er nok 
den mest vanlige luftveislidelsen på hest. Den senere 
tid er COPD også referert til som RAO (Recurrent Airway 
Obstruction) COPD er en av de eldste sykdommer doku-
mentert på hest og minner om astma på mennesker. Det 
antas at ca 50% av alle oppstallede hester lider av COPD 
i større eller min-
dre grad. Sympto-
mene spenner fra 
nedsatt toleranse i 
forhold til trening, 
hoste, slim og pu-
stevansker.
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WINERGY VENTIL-ATE® inne-
holder ingen forbudte stoffer i 
henhold til FEIs regelverk.
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FÔRMIDLER

METYLSULFONYLMETANET 10,00 %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 70,00 %

TILSETNINGSSTOFFER

KISELSYREHOLDIGE E551A 20.000 MG/KG  

AROMATISKE STOFFER

GRØNNLEPPET MUSLING EKSTRAKT 260.000 MG/KG

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS EKSTRAKT 140.000 MG/KG

EPLEARMOA 50.000 MG/KG

RIBES NIGUM EKSTRAKT 100.000 MG/KG

YUCCA EKSTRAKT   10.000 MG/KG

VITAMINER

E VITAMIN ACETAT 100.000 MG/KG

Mange hester lider av kroniske smerter. Pro-Motion 
er et veldig kraftfullt, naturlig smertestillende til-
skudd som forbedrer hestens ytelse.

Pro-Motion er en virkningsfull smertedemper.
Inneholder en kombinasjon av planter som er kjent for å 
være kraftige anti-oksidanter med smertestillende effekt 
som: harpagophytum, ribes nigrus og Yucca, samt en ny-
ere ingrediens; grønnleppet musling.
Mange hester lider av kroniske smerter, og Pro-Motion 
kan forbedres dramatisk med Pro-Motion i dietten. Kan 
gjerne kombineres med Arti-Gold eller Arti-Sport.

PRO-MOTION

PROTEIN  05,80 %

FETT 06,50 %

CELLULOSE 00,00 %

ASKE 08,28 %

KALSIUM 00,13 %

MAGNESIUM 00,09 %

FOSFOR 00,16 %

SODIUM 00,27 %

DOSERING:
1 MÅLESKJE A 30 G PR DAG 

BLANDES I FÔRET.
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PROTEIN 38,10 %

FETT  05,00 %

CELLULOSE 00,00 %

ASKE  05,01 %

KALSIUM 00,07 %

MAGNESIUM 00,02 %

FOSFOR  00,04 %

SODIUM 00,05 %

FÔRMIDLER

METYLSULFONYLMETANET 01,50 %

MALTODEXTRIN 1,00 %

AROMATISKE STOFFER

BOSWELLIA SERRATA EKSTRAKT 125.000 MG/KG

FILIPENDULA ULMARIA EKSTRAKT 100.000 MG/KG

EPLEARMOA 20.000 MG/KG

L – FENYLALANIN 40.000 MK/KG

HESTEKASTANJE EKSTRAKT  30.000 MK/KG

RIBES NIGUM EKSTRAKT 25.000 MK/KG

PYRUS AUCUPARIA L. EKSTRAKT 10.000 MK/KG

UNCARIA TOMENTOSA L. EKSTRAKT 10.000 MK/KG

Top-Competition hjelper din hest til raskere restitue-
ring, redusert stivhet og økt styrke.

Takket være den høye dosen av B-vitaminer, vitamin C og 
E i kombinasjon med den nødvendige mangfolden av ami-
nosyrer og anti-inflammatoriske urtene, er Top-Competi-
tion alene på toppen over kosttilskudd som støtter den 
fysiske aktiviteten til sportshester.

Top-Competition sørger for:
• Økt styrke og energi.
• Raskere restituering.
• Økt motstandsdyktighet.
• Redusert stivhet og økt fleksibilitet.
• Redusert celleskade etter store anstrengelser. 
•  Top-Competition blir beskrevet som «essensiell og 

uerstattelig» av de fleste av de profesjonelle rytterne i 
dagens konkurransebilde! 

TOP-COMPETITION

VITAMINER

E VITAMIN ACETAT          100000 MG/KG 

C VITAMIN 75.000 MG/KG

L-KARNITIN L-TARTRATE 75.000 MG/KG

B15 VITAMIN 30.000 MG/KG

B1-VITAMIN 12.500 MG/KG

B2-VITAMIN 6.250 MG/KG

B5-VITAMIN 5.000 MG/KG

B6-VITAMIN 6.250 MG/KG

B3-VITAMIN 2.500 MG/KG

B12-VITAMIN 2.500 MG/KG

L-LEUCIN 75.000 MG/KG

ISOLEUCIN 75.000 MG/KG

L-VALIN 75.000 MG/KG

L-ARGININ MONO HCL 75.000 MG/KG

DOSERING:
1 POSE TOP-COMPETITION PR DAG. 
BLANDES I FÔRET TO DAGER FØR,

UNDER OG 2 DAGER ETTER 
KONKURRANSEN. 



34 35

FÔRMIDLER

GLUKOSAMIN SULFAT 2 KCL 27,84 %

CHONDROITIN SULFAT 15,42 %

METYLSULFONYLMETANET 13,92 %

HYDROLYSERT KOLLAGEN HCL 06,94%

DIKALSIUMFOSFAT 01,88%

CORAL KALSIUM 00.21%

TILSETNINGSSTOFFER

MIKROKRYSTALLINSK CELLULOSE-E460 274.401 MG/KG

SILISIUMDIOKSID-E551 8.552 MG/KG

MAGNESIUMSTEARAT–E572 6.667 MG/KG

AROMATISKE STOFFER

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS EKSTRAKT 17.500 MG/KG

VANILJEAROMA 4.200 MG/KG

ALCHEMILLAE HERBA EKSTRAKT 4.200 MG/KG

URBICA NEBULISATE EKSTRAKT 4.200 MG/KG

TARAXACUM RADIX EKSTRAKT 830 MG/KG

EQUISETUM NEBULISATE EKSTRAKT 800 MG/KG

VITAMINER

VITAMIN E ACETATE 16.550 MG/KG

Kosttilskudd for hunder og katter som består av en 
stor dose kollagen, glukosamin og chondroitin.

I tillegg, MSM, antioksidanter, anti-inflammatoriske plan-
ter og en rekke vitaminer og mineraler gjør dette kosttil-
skuddet til det effektive og mest dekkende kosttilskuddet 
for hunder og katter.

Arti-Gold-Canine sørger for leddsmøring og oppbygging 
av brusk. Anbefales også for hofte-, nakke-, og ryggsmer-
ter og andre leddtilstander.
Arti-Gold-Canine oppfører seg også som en antioksidant.

ARTI-GOLD CANINE

PROTEIN 25,40 %

FETT 1,70 %

CELLULOSE 00,10 %

ASKE 08,56 %

KALSIUM 00,32 %

MAGNESIUM 00,07 %

FOSFOR 00,22 %

SODIUM 00,15 %

DOSERING:
1 TABLETT PR 10 KG

KROPPSVEKT PR DAG.
TAS ORALT.



36 37

PROTEIN 24,10 %

FETT 00,00 %

CELLULOSE 00,00 %

ASKE 14,75 %

KALSIUM 00,02 %

MAGNESIUM 07,68 %

FOSFOR 00,00 %

SODIUM 00,04 %

Relax hjelper hesten å takle stress.
Det er sammensatt av stoffer som finnes naturlig 
i hestens kropp, samt og urter med en beviselig 
beroligende effekt – uten noen negative effekter på 
hestens prestasjon.

Stresset hest – virker beroligende både i konkurranser og 
under transport. 
Relax skal brukes på hester som trenger å yte optimalt, 
men som blir spente og stresset under konkurranser eller 
lange transporter.
Relax kan også brukes til hester med bokshvile, som følge 
av skade eller operasjon.
Velegnet til yngre hester som utsettes for nye og stres-
sende situasjoner.

RELAX

FÔRMIDLER

MAGNESIUM CITRATE 40,00 %

TILSETNINGSSTOFFER

SILISIUMDIOKSID-E551 20.000 MG/KG

AROMATISKE STOFFER

PASSIFLORA INCARNATA EKSTRAKT 100.000 MG/KG

HUMULUS LUPULUS EKSTRAKT 60.000 MG/KG

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA EKSTRAKT 60.000 MG/KG

BALLOTA NIGA EKSTRAKT 20.000 MG/KG

MELISSA OFFICINALIS EKSTRAKT 20.000 MG/KG

EPLEARMOA 5.000 MG/KG

VITAMINER

INOSITOL 100.000 MG/KG

CHOLINKLORID 5.000 MG/KG

TRYPTOFAN 200.000 MG/KG

DOSERING:
1 MÅLESKJE A 20 G PR DAG BLANDES I 

FÔRET. KAN ENTEN GIS SOM ET DAGLIG 
TILSKUDD ELLER I FORBINDELSE MED 
STEVNER ELLER ANDRE STRESSENDE 

SITUASJONER.
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PROTEIN 79,00 %

FETT 01,50 %

CELLULOSE 00,10 %

ASKE 01,91 %

KALSIUM 0,21 %

MAGNESIUM 0,06 %

FOSFOR 0,10 %

SODIUM 0,06 %

Muscle-Care styrker hestens muskler.
Brukes til tynne hester som en fetende kur, til å for-
berede hingster til kåring og for å sikre at sportshes-
tens får nok energi til muskelcellene i forbindelse 
med hardere anstrengelser.

Muscle-Care anbefales for maksimal støtte for musklene 
for topp ytelse. Det inneholder alle nødvendige nærings-
stoffer som støtter musklene, også essensielle kompo-
nenter som endrer AMP til ATP som sørger for at cellene 
får nok energi under harde anstrengelser. 

Muscle-Care styrker hestens muskler effektivt og optima-
liserer dens ytelse. 

Takket være høy konsentrasjon av myse protein og es-
sensielle aminosyrer styrker Muscle-Care muskelmassen. 
Har også en naturlig anabolsk effekt.

MUSCLE CARE

DOSERING: 
I FORBINDELSE MED HARDE 

ANSTRENGELSER: 2-3 MÅLESKJEER 
GIS 3 DAGER FØR OG UNDER 

KONKURRANSE/LØP.
LANGTIDSBEHANDLING: 1-2 MÅLESKJEER 

PR DAG BLANDES I FÔRET.

FÔRMIDLER

MYSE PROTEIN 30,00 %

MALTODEXTRIN 1,00 %

TILSETNINGSSTOFFER

SILISIUMDIOKSID-E551 10.000 MG/KG

AROMATISKE STOFFER

L-FENYLALANIN 66.700 MG/KG

BETA-ALANINE 20.000 MG/KG

EPLEARMOA 15.000 MG/KG

VITAMINER

L-KARNITIN L-TARTRATE 75.000 MG/KG

B1-VITAMIN 10.000 MG/KG

B2-VITAMIN 10.000 MG/KG

B5-VITAMIN 5.000 MG/KG

B3-VITAMIN 3.300 MG/KG

L-ARGININ 100.000 MG/KG

L-LEUCIN 100.000 MG/KG

ISOLEUCIN 100.000 MG/KG

L-VALIN 100.000 MG/KG

L-LEUCIN MONO HCL 75.000 MG/KG
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PROTEIN 0,00 %

FETT 00,00 %

CELLULOSE 00,00 %

ASKE 00,00 %

Hemachol er det kraftigste blodstimulerende mid-
delet på europeiske markedet. I tillegg til naturlig 
EPO-effekt (økning av røde blodlegemer) har det en 
rensende effekt på leveren.

Hemachol er spesielt utviklet for å stimulere produksjo-
nen av røde blodceller. Jern, kobber og kobolt er viktige 
mineraler for produksjonen av hemoglobin. Vitaminene 
B1, B2, B6, B11 og B12 stimulerer dannelsen av blodleg-
mer.
Innhold av metionin, kolin og inositol forebygger fettsam-
ling i leveren, som igjen optimaliserer leverfunksjonen og 
normaliserer økte leververdier.
• Øker antall røde blodceller.
• Normaliserer økte leververdier.
• Optimaliserer vitalitet og bedre prestasjon.
• Hurtig restitusjon.

HEMACHOL

DOSERING:
25-50 ML PR DAG BLANDES
MED FÔRET I 20-40 DAGER.

FÔRMIDLER

DEMINIRALISERT VANN 59,37 %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 6,00 %

SAKKAROSE 6,00 %

FRUKTOSE 6,00 %

GLYSEROL 3,00 %

VITAMINER

FOLSYRE 20,000 ML/L

B1-VITAMIN 10,000 ML/L

B2-VITAMIN 10,000 ML/L

B6-VITAMIN 10,000 ML/L

KOLIN DIHYDROGEN CITRATE 3,200 ML/L

INOSITOL 2,000 ML/L

B12-VITAMIN 200 ML/L

IRON AMINO AID CHELATE, HYDRATE-E1 63,693 ML/L

COPPER AMINO ACID CHELATE, HYDRATE-E4 45,000 ML/L

ZINC AMINO ACID CHELATE, HYDRATE-E6 5,000 ML/L

MANGANESE AMINO ACID CHELATE, HYDRATE-E5 5,000 ML/L

L-METIONIN 2,000 ML/L

TILSETNINGSSTOFFER

SITRONSYRE-E330 25,000 ML/L

KALIUMSORBAT 1,800 ML/L

NATRIUMBENZOAT-E700 1,800 ML/L

FARGESTOFFER

KARAMELLFARGE-E150C 40,000 ML/L

AROMATISKE STOFFER

KIRSEBÆRSMAK 1,636 ML/L
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Markedets kraftigste leddtilskudd.

Fôrtilskudd for å vedlikeholde leddenes fleksibilitet og vi-
talitet.

Arti-Gold styrker gjenoppbygging av brusk og smører 
ledd.

Arti-Gold inneholder en høy dose type 2 kollagen, gluko-
samin og chondroitin i optimale doser. MSM, antioksi-
danter, 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 ledds-
merter.

ARTI-GOLD

PROTEIN 22,91 %

FETT 0,19 %

CELLULOSE  0,00 %

ASKE 0,98 %

KALSIUM 1,25 %

MAGNESIUM 1,81 %

FOSFOR 0,03 %

DOSERING:
1 MÅLESKJE MED 30G PER HEST OM 

DAGEN BLANDET I FÔRET.

TILSETNINGSSTOFFER

GLUKOSAMIN SULFAT 30,00 %

KOLLGEN HCL TYPE II 25,00 %

METHYLSULPHONYLMETHANE (MSM) 15,00 %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 3,78 %

KONDROITINSULFAT 3,00 %

MAGNESIUMOKSID 3,00 %

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS EKSTRAKT 80.000 MG/KG

VITAMIN E ACETATE 50.000 MG/KG

KALSIUMKARBONAT 30.000 MG/KG

KISELSYRE 20.000 MG/KG

EPLEAROMA 12.200 MG/KG

JERNCHELAT AV AMINOSYRER 10.000 MG/KG

Arti-Gold er det ultimate leddtilskudd, både for unge og 
voksne hester. I praksis brukes Arti-Gold mot veksforstyr-
relser hos føll og som support mot kroniske smerter hos 
voksne sportshester.

Arti-Gold anbefales også etter alle ortopediske inngrep.
Inneholder djevelurt og egnes ikke til bruk under konkur-
ranser/løp.

*Karenstid til løp- og konkurranser.
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Et av markedets mest effektive leddtilskudd for 
sportshester – hele 8,7 g glukosamin pr dagsdose!

Fôrtilskudd for vedlikehold av leddets vitalitet og fleksi-
bilitet.

Arti-Sport styrker gjenoppbyggingen av brusk og smører 
ledd i toppsportshester.

Arti-Sport inneholder en høy dose av type 2 kollagen, glu-
kosamin og chrondroitin i tillegg til hyaluronsyre, myristo-
lensyre og boswellia i optimale doser.

MSM, antioksidanter, urter med anti-inflammatorisk ef-
fekt og et bredt spekter mineraler og vitaminer for å gjø-
re Arti-Gold til det mest effektive og komplette produkt i 
kampen mot leddsmerter.

Inneholder glukosamin som har 96 timers karenstid i 
DNT, ingen karens FEI.

ARTI-SPORT

PROTEIN 15,43 %

FETT 4,82 %

CELLULOSE  0,00 %

ASKE 0,33 %

KALSIUM 0,03 %

MAGNESIUM 0,00 %

FOSFOR 0,02 %

DOSERING:
1 MÅLESKJESKJE MED 30G PER HEST 

OM DAGEN BLANDET I FÔRET.

TILSETNINGSSTOFFER

GLUKOSAMIN SULFAT 28,88 %

KOLLGEN HCL TYPE II 16,66 %

METHYLSULPHONYLMETHANE 16,66 %

MYRISTOLEINSYRE 6,00 %

KONDROITINSULFAT 4,77 %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 3,20 %

HYALURONSYRE 0,10 %

BOSWELLIA SERRATA 158.310 MG/KG

VITAMIN E ACETATE 7.730 MG/KG

KALSIUMKARBONAT 30.000 MG/KG

KISELSYRE 20.000 MG/KG

ASKORBINSYRE (VITAMIN C) 16.660 MG/KG

EPLEAROMA 15.000 MG/KG

SINK-CHELAT AV AMINOSYRER  8.000 MG/KG

MANGAN-CHELAT AV AMINOSYRER 6.000 MG/KG

KOBBER-CHELAT AV AMINOSYRER 6.000 MG/KG

Med sin nye og ekstremt kraftige formel har Arti-Sport 
redusert de leddsmerter alle sportshester møter før el-
ler senere. Et stort antall profesjonelle ryttere oppdager 
synlige effekter innen 3 uker mht deres hests mobilitet. 
Produktets effektivitet gjør Arti-Sport til et nødvendig pro-
dukt hos alle profesjonelle ryttere.
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Svært konsentrert blanding med elektrolytter for å 
fremme hestens prestasjon og restitusjon.

Elektrolyttblanding spesielt utviklet for å kompensere for 
sportshestens tap av salter og kroppsvæsker i forbindelse 
med ekstrem svetting.

Electrolytes er det mest komplette tilskudd av elektrolyt-
ter på markedet for å forbedre hestens prestasjon, rask 
restitusjon og unngå dehydrering.

Natriumklorid og kaliumklorid erstatter salttapet. Litot-
ham er et sjøgressekstrakt rikt på kalsium og magnesium.

ELECTROLYTES

PROTEIN 00,00 %

FETT 0.00 %

CELLULOSE  0,00 %

ASKE 0.00 %

KALSIUM 4,00 %

MAGNESIUM 2,00 %

FOSFOR 0,00 %

DOSERING:
1 MÅLESKJE MED 50G PER HEST PR DAG 
BLANDET I FÔRET. BRUKES FØR, UNDER 

OG ETTER HARDE ANSTRENGELSER.

TILSETNINGSSTOFFER

NATRIUMKLORID 20,00 %

LITHOTAM  16,00 %

KALIUMKLORID 10,00 %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 9,30 %

KONDROITINSULFAT 3,00 %

NATRIUMBIKARBONAT 200.000 MG/KG

MAGNESIUMCHELATE AV AMINOSYRER 100.000 MG/KG

VITAMIN E ACETATE 20.000 MG/KG

KALSIUMKARBONAT 100.000 MG/KG

KISELSYRE 20.000 MG/KG

EPLEAROMA 15.000 MG/KG

ASKORBINSYRE (VITAMIN C) 10.000 MG/KG

L-GLYSIN 2.000 MG/KG

Natriumbikarbonat og kaliumkarbonat reduserer faren 
for magesår.

Vitamin C styrker hestens immunforsvar.

Vitamin E virker positivt på hestens muskulatur og nerve-
system.

Aminosyrer er tilsatt for å oppnå hurtig og optimal resti-
tusjon.



48 49

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 forebyggende for å unngå seneskader. 
Tendon-Cure er den optimale orale support under rekon-
valens etter sene-, muskulatur- og ligamentproblemer. 
Produktet brukes best i kombinasjon med medisinsk be-
handling fra din veterinær.

*Karenstid til løp- og konkurranser.

TENDON CURE

PROTEIN 32,33 %

FETT 0,02 %

CELLULOSE  0,00 %

ASKE 0,71 %

KALSIUM 4,87 %

MAGNESIUM 4,82 %

FOSFOR 0,04 %

DOSERING:
1 MÅLESKJE A 30G PER HEST PR DAG 

BLANDET I FÔRET.

TILSETNINGSSTOFFER

GLUKOSAMIN SULFAT 10 %

KOLLGEN HCL TYPE II 35,50 %

METHYLSULPHONYLMETHANE (MSM) 55  %

DEKSTROSEMONOHYDRAT 13,83 %

KONDROITINSULFAT 1,00 %

MAGNESIUMOKSID 8,00 %

HYALURONSYRE 0,17 %

HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS EKSTRAKT 80.000 MG/KG

ABSORBERENDE SYRE (VITAMIN C)  10.000 MG/KG

KALSIUMKARBONAT 120.000 MG/KG

KISELSYRE 20.000 MG/KG

EPLEAROMA 15.000 MG/KG
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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 (ca-
bagine) regeneringen av mage- og tarmslimhinnen.

Matricaria recutita (kamille) og curcuma longa (gur-
kemeie) er urter som stimulerer helbredingen av mage-
sår. Gastro-Care+ er et svært omfattende produkt med 
ekstraordinær effekt. Kommer i spann på 1,2 kg.

GASTRO-CARE +

PROTEIN 0,00 %

FETT 13,00 %

CELLULOSE  0,00 %

ASKE 2,80 %

KALSIUM 3,36 %

MAGNESIUM 0,00 %

FOSFOR 0,00 %

TILSETNINGSSTOFFER

MALTODEXTRIN 9,32 %

LECITHIN  220.325 MK/KG

NATRIUMBIKARBONAT 136.625 MG/KG

SODIUM ALGINAT 136.625 MG/KG

MATRICARIA RECUTITA 60.000 MG/KG

CURCUMA LONGA 60.000 MG/KG

L_GLUTAMIN 50.000 MG/KG

VITAMIN E ACETATE 50.000 MG/KG

KALSIUMKARBONAT 136.625 MG/KG

S-METYL METIONIN (VITAMIN U) 3.300 MG/KG

EPLEAROMA 20.000 MG/KG

DOSERING:
FØRSTE 10 DAGER: 2 MÅLESKJEER A 30 G 
PR DAG BLANDET I FÔRET OG DERETTER I 

20 DAGER 1 MÅLESKJE PR DAG A 30 G.
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Hoof & Coat er den mest komplette og effektive måte 
å unngå tørre og skjøre høver. En dagsdose inne-
holder hele 3000 mg biotin!

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 næringsstof-
fene, 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 overflate-
skader og sprekker hurtig eliminert. hovens kvalitet for-
bedres betraktelig og hoven blir sterkere og mer elastisk.

HOOF & COAT

PROTEIN 35,32 %

FETT 2,60 %

CELLULOSE  1,38 %

ASKE 0,97 %

KALSIUM 0,08 %

MAGNESIUM 0,00 %

FOSFOR 0,37 %

DOSERING:
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!

TILSETNINGSSTOFFER

MALTODEXTRIN  35,19 %

SOYAPROTEINER 38,39 %

LITHOTAM  12,60 %

BIOTIN  60.000 MG/KG

LECITHIN  20.000 MG/KG

CHOLINKLORID 15.200 MG/KG

ZINCCHELATE AV AMINOSYRER 13.200 MG/KG

EPLEAROMA 10.000 MG/KG

SILISIUMDIOKSID 13.000 MG/KG

VITAMIN E ACETATE 3.000 MG/KG

ABSORBERENDE SYRE (VITAMIN C) 2.500 MG/KG

NIKOTINAMID (VITAMIN B3) 440 MG/KG

KALSIUM PANTOTHENATE (VITAMIN B5) 300 MG/KG

TIAMIN HCL (VITAMIN B1) 150 MG/KG

CHOLECALCIPHEROL (VITAMIN D3) 148 MG/KG

RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) 75 MG/KG

PYRIDOKSIN HCL (VITAMIN B6) 75 MG/KG

FOLIUM ACID (VITAMIN B11) 50 MG/KG

BETAINE HCL 50 MG/KG
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MOKCREME

Denne salven fra Global Medics har en lindrende og 
beskyttende effekt på skadet og irritert hud forårsa-
ket av mugg eller sandsår.

Salvens ekstrakter setter i gang en naturlig helingspro-
sess. Ingrediensene i Mokzalf har også en positiv effekt 
på immunresponsen, noe som igjen spiller en rolle i in-
flammatoriske reaksjoner.

INGREDIENSER: Vaselin, flytende parafin, svovel, lanolin 
og parfyme.
 
Påføres 1 til 2 ganger daglig.
Sørg for at huden er ren, om nødvendig gni salven for-
siktig inn.

SOLVEIG FOTLAND NEWERMANN



56 57

Muscle Relax er en unik formula, sammensatt spesi-
elt for å opprettholde sterk beinstrukstur og smidig 
muskulatur, samtidig som den reduserer utmattelse 
og generelt stress hos hesten. 

•  Magnesium bidrar til optimal funksjon av hastens nerve-
system, normal muskelfunksjon og elektrolyttbalansen. 
Magnesium lindrer også utmattelse i muskulatur. 

•  Kalsium er nødvendig for å opprettholde en sterk bein-
struktur. 

Dosering:
• 1 målebeger a 35 ml per hest per dag
Til føll 15 ml per føll per dag, blandet i fôret
• Varer i 85 dager til en hest
• Rist godt før bruk

MUSCLE RELAX

PROTEIN 0,00 %

FETT 0,00 %

CELLULOSE 0,00 %

ASKE 3,60 %

KALSIUM 1,70 %

MAGNESIUM 1,70 %

FOSFOR 0,10 %

SODIUM 0,10 %

TILSETNINGER: 

VITAMIN D3 (E671) 10 000 IE

BETA-KAROTEN (E160A) 0,1 G

P-block anses som det mest virkningsfulle produktet 
på markedet og kan vel kombineres med Arti-Sport 
for å oppnå optimal prestasjon hos topp sportshester.

TilsetningsstofferS: Sensoriske midler: Aromatiske sub-
stanser: Boswellia serrata extract 200,000 mg/kg, Hvitpi-
lekstrakt 150,000 mg/kg, solbærekstrakt 50,000 mg/kg, 
Stornesleekstrakt 50,000 mg/kg, ingefærekstrakt 26,650 
mg/kg, Aroma - eple 20,000 mg/kg, Gurkemeieekstrakt  
17,000 mg/kg.

Kommer i to ulike esker; med 10 poser eller med 6 tuber

P-BLOCK

METHYLSULFONYLMETHANE 
(MSM), ANANASPULVER,
GLUKOSAMINSULFAT.2KCL, 
MJØDURT, HUMLE, STE-
MORSBLOMST.

PROTEIN 4,30 %

FETT 1,00 %

CELLULOSE 1,20 %

ASKE 7,58 %

KALSIUM 1,22 %

MAGNESIUM 0,07 %

FOSFOR 0,14 %

SODIUM 0,10 %
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ORIGINAL
Komplett forsikring av 
hestens helse! Storbri-
tannias mest populære 
Multivitamin- og mine-
raltilskudd for hest, ut-
viklet for å opprettholde 
hestens gode helse.

VITAMIN E 
& SELEN
En svært konsentrert 
formulering av antiok-
sidanter som styrker 
musklenes funksjon og 
bedrer hestens immun-
forsvar. Tilfører de to 
viktigste antioksidantene 
til hester som presterer 
hardt og til oppdrett og 
er formulert slik at disse 
er lette for hesten å ab-
sorbere.
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Tilskudd for å erstatte elektrolyttap i forbindelse med 
hard trening/kraftig svetting. 

Fordeles likt mellom måltider, og blandes inn med hes-
tens fôr. Anbefales at man gir i to dager etter harde an-
strengelser. 
Tilskudd av salt er tilstrekkelig ved lettere anstrengelser. 

ELECTROLYTES
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Fôrtilskudd til hest med bl.a magnesium og tryptofan.

TopSpec Calmer er utviklet for å fremme hestens velvære. 
Velegnet til hester som behøver en «Calmer» i forbindelse 
med reise, konkurranser ol. Hestene liker karamellsma-
ken. Tilsettes hestens daglige fôr.
 
•  Inneholder en ren, beskyttet gjær, MOS, B-vitaminer, 

magnesium, tryptofan og sepiolittleire som alle på sine 
forskjellige måter fremmer harmoni og velvære hos 
hesten. 

•  Noen ingredienser virker etter et par timer, men mak-
simal effekt sees etter 3 uker.  

• Anbefales av veterinærer og ernæringseksperter. 

CALMER

ANALYSE: NÆRINGSINNHOLD PR KG: 

TRYPTOFN 20,000 MG

TIAMIN (VITAMIN B1) 1,000 MG

NIACIN 3,000 MG

PYRIDOXINE (VITAMIN B6) 1,000 MG. 

SEPIOLITTLEIRE E563 250 G 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE  

MUCL39885 EU REG. NR: E1710 (VISTACELL) 1,250 BILLION CFU’S PR KG.

 1%. 

*En toppet måleskje a 50 ml veier 50g.

VEKT STØRRELSE ANBEFALT DAGLIG DOSERING

250KG LITEN PONNI 50G (1 TOPPET MÅLESKJE)

375KG PONNI 75G (1½ TOPPET MÅLESKJE)

500KG HEST 100G (2 TOPPEDE MÅLESKJEER)

625KG STOR HEST 125G (2½ TOPPEDE MÅLESKJEER)

FÔRINGSINSTRUKSJONER:
TopSpec Calmer skal bare gis til hester og ponnier.
Introduseres gradvis og blandes i fuktet fôr.
Daglig dosering: 20 g Calmer pr. 100 kg kroppsvekt. 

Tilgjengelig i 1,5 kg, 3 kg, 9kg and 20kg spann.

SAMMENSETNING:

BESTANDDELER AV HVETE, SALT, 
MANNAN-OLIGOSAKKARIDER 
(SAF-MANNAN) FOR Å 
UTGJØRE 30,000 MG PER KG,
MAGNESIUM (FRA MAGNESI-
UMSULFAT) 20,000 MG/KG

CALCIUM 4 %

FOSFOR 0.4 %

NATRIUM 1 %
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Et tilskuddsfôr med glucosamin og MSM som kan til-
settes et hvert fôr for å fremme hestens velvære.

TopSpec 10:10 Joint Support egnes spesielt godt til hester 
i hardt arbeid og til eldre hester. Et velsmakende tilskudd 
for å blande med hestens daglige fôr.
 
•  Med rikelig innhold av glucosamin (10g/500kg hest/

dag) og MSM (10g/500kg hest/dag).
•  Inneholder en god sammensetning av antioksidanter, 

vitamin C, E, beta-karoten og naturlige tokoferoler (vi-
tamin E). 

•  Ideelt anbefalt sammen med TopSpec Feed Balancer 
eller TopSpec Multi-supplement.    

• Anbefales av veterinærer og ernæringseksperter

10:10 JOINT SUPPORT

ANALYSE: NÆRINGSINNHOLD PR KG: 

VITAMIN E E3A700 5,000MG

VITAMIN C (FRA ASCORBYLPALMITAT) 20,000MG

BETAKAROTEN 1,000MG

NATURLIGE TOKOFEROLER E306 1,000MG

*En toppet måleskje a 50 ml veier 50g.

VEKT STØRRELSE ANBEFALT DAGLIG DOSERING

250KG LITEN PONNI 25G (½ MÅLESKJE)

375KG PONNI 37.5G (1 STRØKEN MÅLESKJE)

500KG HEST 50G (1 TOPPET MÅLESKJE)

625KG STOR HEST 62.5G (1½ STRØKEN MÅLESKJE)

FÔRINGSINSTRUKSJONER:
TopSpec 10:10 Joint Support skal kun benyttes til hester 
og ponnier.
Blandes i fuktet fôr.
Daglig dosering: 10g 10:10 pr. 100kg kroppsvekt Selv 
fôring ved halv dosering har vist seg virkningsfullt for 
vedlike hold av hestens velvære. 

Tilgjengelig i 1,5 kg, 3 kg, 9 kg og 20 kg.
SAMMENSETNING:

KOKT MAIS, GLUCOSAMIN 
200G PR KG, MSM (METYLSUL-
FONYLMETAN) 200G PR KG, 
SUKKER, SALT.

RÅPROTEIN 12.7 %

RÅOLJE OG FETT 2.3 %

RÅFIBER 1.0 %

RÅFIBER 12.0 %
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CoolCondition Cubes gir “ikke-hetende” energi, samti-
dig som den gir kalorier og protein av god kvalitet for 
hester som trenger å legge på seg eller bygge musku-
latur uten ekstra energi. 

CoolCondition Cubes er utviklet for å fôres sammen med 
en TopSpec Feed Balancer eller et tilskudd, og inneholder 
derfor ingen tilsatte vitaminer eller sporelementer. 

CoolCondition Cubes kombinerer brilliante egenskaper 
ved å være både “cool” og fetende, som er en unik og sjel-
den kombinasjon. Inneholder lite stivelse og sukker, og 
samtidig høyt innhold av fiber. CoolConditioning Cubes 
inneholder hverken havre eller bygg.

Comprehensive Feed Balancer er en svært velsma-
kende og “ikke-hetende” pellets med et lavt innhold 
av sukker og stivelse. 

Den inneholder en kombinasjon av flere tilskuddspro-
dukter med kvalitetsprotein for å fremme muskulatur 
og overlinje. Tilskuddene inkluderer et bredt spekter av 
vitaminer og mineraler, kombinert med et superb hovtil-
skudd, sjenerøse mengder antioksidanter og sofistikert 
tilskudd for å fremme fordøyelse og sunt tarmsystem.

Comprehensive Feed Balancer øker hestens utnyttelse 
av både grovfôr og kraftfôr, som vanligvis gjør at hestens 
kraftfôrrasjon kan reduseres. Vanligvis behøver man ikke 
annet tilskudd enn salt/elektrolytter.

COOL CONDITIONING CUBES COMPREHENSIVE FEED BALANCER

OLJE 5.5%

PROTEIN  14.5%

FIBER 15.0%

FORDØYELIG ENERGI MJ KG 12.5

STIVELSE  9.5%

CA  1.0%

MG 0.4%

OLJE  5.7 %

PROTEIN 25.0 %

FIBER 8.5 %

FORDØYELIG ENERGI MJ/KG 12.5

STIVELSE 9.0 %

CA 2.4 %

MG 0.6 %

VITAMIN E IU/KG 2,500

BIOTIN MG/KG 30.0
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Et utfyllende fiberfôr for hester og ponnier.

Utviklet for og fôres sammen med grovfôr og annet fôr 
om nødvendig. Fôres etter anvisning på sekken. 

Estimert fordøyelig energi 10 MJ/kg.

Sammensetning: Tørket Gress, Soyaolje.

Det ideele fôr til sportshester som krever litt ekstra 
eksplosivitet.

Høyere innhold av varmebehandlede kornflak, fortsatt 
kombinert med lettfordøyelige fibre. Økt fett og fiber gir 
bl.a økt utholdende energi. Økt support til muskulatur 
og fordøyelighet for god helse og optimal prestasjon. Gir 
hurtig frigivelse av energi til litt ”tunge” hester som har 
bruk for litt ekstra gnist.

Competition Mix er utviklet for å fôres sammen med en 
TopSpec Feed Balancer eller et tilskudd, og inneholder 
derfor ingen tilsatte vitaminer eller sporelementer.

TOPCHOP GRASS COMPETITION MIX

OLJE 4.5%

PROTEIN  12%

FIBER 25%

FORDØYELIG ENERGI MJ KG 12.5

STIVELSE  2%

ASKE 7.5%

NATRIUMKLORID 0.5%

OLJE 6.0 % 

PROTEIN 13.0 % 

FIBER 10.00 % 

ENERGI 12.5 MJ/KG

STIVELSE
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Velsmakende fôr med forhøyet næringsinnhold for å sik-
re optimal vekst og utvikling. Anbefalt til avlshopper og 
unghester.

BESPOKE STUD CUBES

OLJE 5,5 %

PROTEIN 15 %

FIBER 13 %

ENERGI 12,5 MJ/KG

STIVELSE 

VIT A 10.000 IU/KG

VIT D 1500 IU/KG

VIT E 300 IU/KG


