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EQUIFIRST®

hestefoder

Det komplette sortiment af EQUIFIRST ®  kvalitetsprodukter er udviklet på basis af varmebehandlet korn, 
kvalitetsfibre og ekstruderede hørfrø; dvs. blandingerne bliver tilpasset de forskellige behov. Varmebehandlingen af 
kornflager og ekstru deringen af hørfrø er produktionsmetoder, som har en meget positiv effekt på fordøjelsen af de 
behandlede råvarer. Den energi, som kommer fra varmebehandlet korn og ekstruderede hørfrø, er lettere tilgængelig 
for hestene.

EQUIFIRST ®  er et afbalanceret foder, som sikrer, at du får det bedste ud af din hest! For at opnå det maksimale for 
alle de mange forskellige racer og for at efterkomme hestens behov tilbydes et meget omfattende sortiment: 
Original, Sport & Leisure, Energy, Breeding, Specialities, Special Care og Horse Teats.

EQUIFIRST ®  har været på det danske marked i flere år og har vundet stor indpas hos både private hesteejere, 
stutterier og pensioner. Foderprogrammet forhandles af den familieejede grossistvirksomhed Natural Brande A/S, 
og er fremstillet af Belgiens største foderproducent – og både forhandler og producent har samme høje etik i forhold 
til kvalitet og ansvarlighed. Alt vores foder er godkendt til heste i konkurrence under Jockey Club & FEI regler.

Det er med stor fornøjelse, at vi med denne brochure kan præsentere vores produkter og deres færdigheder – og vi 
står selvfølgelig altid til disposition med vejledning og gode råd.

Kentucky Equine Research (KER) er et internationalt hesteernærings-, forsknings- og konsultationsselskab for hesteejere og hestefoderindustrien. 
KER er anerkendt som førende inden for hesteernæringsforskning af forskere, dyrlæger og ryttere i hele verden.

For yderligere indholdsoplysninger, se venligst dokumentation på www.equifirst.dk

*  EquiFirst foder opfylder KER normen ved brug af anvist mængde

     Vi får det    bedste 
ud af din hest 
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EQUIFIRST
- kan gøre en forskel

Alle EquiFirst produkter har et optimalt indhold af vitaminer og mineraler, samt den bedste kvalitet af de tre store 
energikilder FIBRE, KULHYDRATER og FEDT

I foderserien har vi produkter til alle typer heste, på alle niveauer og i alle aldre. Det er blot et spørgsmål om at finde det 
rette produkt og her står vi naturligvis altid til rådighed med vejledning.
Angivelse af energiindhold i et foder, er kort fortalt, produktets indhold af kalorier. Kroppen optager energi fra fibre, 
kulhydrater (stivelse) og fedt. Balancen mellem fibre, kulhydrater og fedt bør afhænge af hestens arbejdstempo. Jo 
hurtigere hesten arbejder jo flere kulhydrater har den brug for. 
En hest der arbejder vil ofte have svært ved at optage tilstrækkelig energi hvis den skal indtage det hele i form af fibre og 
fedt. Det samme kan være gældende for drægtige hopper, føl/plage, diegivende hopper eller hingste i avl.
Derfor er det vigtigt for disse heste, at der også indgår stivelse i foderrationen. Her sørger vi naturligvis for at de 
stivelsesholdige råvarer i EquiFirst er varmebehandlede.

FIBRE 
Fibre er hovedbestanddelen af græs og grovfoder (hø/wrap) og nøjsomme heste kan holde huld på det alene.
Præstationsheste og avlsdyr har ofte brug for fiberkilder med større fordøjelighed og energiindhold. Lucerne af god kvalitet 
er en god fiberkilde og den vi foretrækker i EquiFirst produkterne, sammen med cikoriefibre og roefibre. 

KULHYDRATER 
Korn er fyldt med energi og er en meget effektiv energikilde, da den nedbrydes hurtigt. I EquiFirst tilfører vi en stor del af 
kulhydraterne fra varmebehandlede majsflager. Varmebehandlingen gør majsflagerne og de øvrige kornprodukter 
letfordøjelige og hesten kan udnytte det høje kalorieindhold uden at risikere fordøjelsesforstyrrelser i stortarmen. 

FEDT
EquiFirst er beriget med hørfrøolie (Linamix) hvilket giver et utal af fordele. Hesten får energi (kalorier) til vægtøgning og 
de livsvigtige Omega 3 fedtsyrer, der har positiv indflydelse på alle kroppens celler. 
Fedt er en suveræn god energikilde til heste i arbejde eller heste der mangler huld, da fordøjeligheden af fedt belaster en 
anden del af fordøjelsessystemet end kulhydrater. Fedt er ikke en naturlig del af hestens foder men de udnytter den godt. 

KONSULENT - GRATIS RÅDGIVNING 
Vores foderkonsulent, Karina Josefsen, tilbyder 
gratis foderrådgivning til alle typer heste og 
hestehold. 

Mail: karina@natural-brande.dk 
Tlf. 91 89 41 44
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Hos Bakken Dressage fodrer vi alle vores heste med 
foder fra EquiFirst. Den mest fantastiske forskel er at de 
får en energi der er meget kontrollerbar. De er 
udholdende og friske uden at blive varme og eksplosive. 
Det er det vi skal bruge ved træning af dressurheste. 
Hestene elsker foderet, også de mest kræsne der kan 
være svære at fodre.

SILJE BAKKEN OG 
MICHAEL MØLLER FLINTRUP,
EXAM. BERIDERE, BAKKEN DRESSAGE

Sport & Leisure

Vital Mix
Healthy Fibre Mix
Opti Fibre
Senior Mash
Senior Mix

Energy

Sport Plus Mix
Omega 3 Mix
Frysk Mix

Breeding

Breeding Cube
Breeding Mix

Specialities

Linamix
Booster Mix
Recover Mash
Vitalbar - Grain free

Original

Condition Cube

Special Care

Digestive Support
Hoof Support
Joint Support 
Muscle Support
Nerv Support
Vitamin Support

Horse Treats

Hestebolscher

SO
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Symbolforklaring

LINAMIX
Specialprodukt med ekstruderede hørfrø  
(rig på Omega 3), cikoriefibre (rig på Inulin), 
naturligt E-vitamin, selen og kulhydratet 
EquiSweet (lav glykæmisk).

RICE BRAN
Risklid er en suveræn kilde til fedt og fiber 
med et meget lavt indhold af sukker og 
stivelse.
Understøtter muskelopbygningen.

SOAK IN WATER
Opblødes i varmt eller koldt vand. Skal stå i 
blød i min. 15 minutter. 

ELECTROLYTES
Tilsat ekstra elektrolytter i form af 
mineralerne natrium, kalium, klorid, calcium 
og magnesium.

NO OATS
Produktet er havrefrit.

PROBIOTICS
Tilsat probiotika i form af Lactobacillus 
acidophilus. Stabiliserer bakteriefloraen i 
tarmsystemet. 

OS COMPLEX
Kompleks af særlige mineraler som virker 
positivt på udvikling og styrke af led, 
ledbrusk, sener og knogler. 

MINERAL+ VITAMINS
Ekstra højt indhold af vitaminer, mineraler og 
sporstoffer, inkl. E-vitamin og organisk selen. 
Højt indhold af antioxidanter.

SOYA FLAKES
Specialbehandlede sojaflager der bidrager 
med kvalitetsproteiner (essentielle 
aminosyrer). GMO-fri. 

NETTLES
Brændenælder med højt indhold af nærings-
stoffer samt flavonider som kan bekæmpe 
betændelsestilstande i kroppen fx gigt. 
Brændenælde er rig på FE og tilfører kroppen 
jern i naturlig form. 

GRAIN FREE
Produktet er kornfrit.

SUGAR CONTROL
Lav glykæmisk kulhydrat i form af EquiSweet 
(isomaltulose). Sikrer stabilt blodsukker og 
tildeler energi løbende over en længere 
periode, hvilket er gavnligt for musklerne.

OMEGA 3
Omega 3 fedtsyrer. Det rette forhold mellem 
Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer har stor 
betydning for hesten. 

LOW STARCH
Produktet har et meget lavt indhold af 
stivelse. 

Samarbejdet med EquiFirst betyder, at jeg er sikker på at 
mine heste er fodret optimalt. Der er god sparring omkring 
hver enkelt hest og de trives helt perfekt på den foderplan 
vi har sammensat. 

MIA HASTRUP,
MILITARYRYTTER, 2X NORDISK MESTER, DELTAGET VED EM 2015, 
KVALIFICERET TIL OL 2016, DELTAGET  
VED EM 2017, KVALIFICERET TIL  
VM 2018 OG EM 2019. 
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Til alle typer heste i 
vedligehold til middel arbejde

Sport & Leisure-sortimentet hos EquiFirst er et multifunktions kvalitetssortiment af foder, som passer til alle typer 
heste i vedligehold til middel arbejde. Classic-fodertyperne er blevet skræddersyet til de specifikke behov, som en hest 

har, hvad enten den skal yde en normal, en let eller en middel præstation.

Vital Mix · Healthy Fibre Mix · Opti Fibre · Senior Mash · Senior Mix

SPO
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Jeg har brugt EquiFirst siden marts 2018. Mine heste ser 
bedre ud end nogensinde før og har præsteret deres 
ypperste lige siden. De virker veltilpasse og ser fantastisk 
ud i huld og pels.

CHARLOTTE SCHREIBER,
SPRINGRYTTER. GANG PÅ GANG MED I TOPPEN AF CHAMPIONATER 
OG EGNETHEDSTESTER. VINDER AF UNGHESTE CHAMPIONATET I 
HERNING 2017, DELTAGET VED UVM PÅ ZANGERSHEIDE. 
UDDANNET OG STARTET HESTE I S-KLASSER. 
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 13,3 Vitamin A (IE) 12000 Calcium (%) 1

Råfedt (%) 7,9 Vitamin D3 (IE) 2500 Fosfor (%) 0,46

Fibre (%) 10 Vitamin E (mg) 275 Natrium (%) 0,47

Råaske 7,5 Vitamin K3 (mg) 2,1 Magnesium (%) 0,38

Sukker (%) 5 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Mangan (%) 47

Stivelse (%) 27 Biotin (ug/kg) 400 Kobber (mg/kg) 25

Lysin (gr/kg) 4,7 Omega-3 (gr/kg) 16,8 Jern (mg/kg 120

Methionin (gr/kg) 2 Zink (mg/kg) 120

Cobalt (mg/kg) 0,35

Organisk selen (mg/kg) 0,12

Selen (mg/kg) 0,32

Jod (mg/kg) 0,6

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 13,7 Vitamin A (IE) 15000 Calcium (%) 1,7

Råfedt (%) 10,8 Vitamin C (mg/kg) 90 Fosfor (%) 0,53

Fibre (%) 19,5 Vitamin D3 (IU/kg) 3000 Natrium (%) 0,14

Råaske 10,3 Vitamin E (mg/kg) 3000 Magnesium (%) 0,24

Sukker (%) 4 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Mangan (mg/kg) 114

Stivelse (%) 7 Biotin (mcg/kg) 360 Kobber (mg/kg) 48

Lysin (g/kg) 6,4 Omega-3 (gr/kg) 25 Jern (mg/kg) 105

Methionin (gr/kg) 2 Zink (mg/kg) 114

Cobalt (mg/kg) 0,8

Selen (mg/kg) 0,31

Jod (mg/kg) 0,08

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt og pr. dag i forhold til temperament og træningsstadiet, og der skal tilføjes min. 5-7 kg god 
kvalitetsgrovfoder. Vedligehold – let arbejde: 200-300 g. Let – medium arbejde: 300-400 g

Foderenhed (UFC/kg) 0,86 · Energi (MJ/kg) 11,36

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt og pr. dag i forhold til temperament og træningsstadie. Udfodres sammen med rigelige 
mængder grovfoder af god kvalitet. 
Vedligehold – let arbejde: 200-300 g. Let – medium arbejde: 300-500 g. Medium - hårdt arbejde: 500-900 g

Foderenhed (UFC/kg) 0,86 · Energi (MJ/kg) 11,36

Koncentreret müsli uden havre og med højt olieindhold.
En lækker og velsmagende müsli, som ved forholdsvis lav fodermængde dækker hestens 

behov for vitaminer og mineraler. Velegnet til alle typer heste op til og med middel arbejde, 
især heste med problemer med at  holde huld. 

Fiberrig, kornfri müsli til sensitive sportsheste med  
kun 7% stivelse og 4% sukker. 
Komplet indhold af vitaminer og mineraler, sammensat til heste i træning og konkurrence.
Højt indhold af fibre sikrer lang tyggetid og beskytter mod mavesyre.

VARE-NR. EQ1816

VARE NR. EQ1830

• Indeholder 20% Linamix.
• Dæmper temperamentet hos “varme” heste.
• Energiindholdet i denne müsli kommer  

fra olie – ”slow-release” energi.

• Højt indhold af vigtige Omega 3-fedtsyrer  
til gavn for immunforsvar og pelslag.

• Varmebehandlede råvarer sikrer en høj  
optagelighed af foderet.

• Højt indhold af fibre sikrer lang tyggetid og beskytter mod 
mavesyre.

• Indeholder bl.a. risklid for muskelopbygning og rødbede 
flager for smag, fibre og naturlige næringsstoffer.

• Kvalitetsproteiner øger præstationsevnen og giver en god 
kontrollérbar energi.

• Højt indhold af antioxidanter virker muskelopbyggende og 
sikrer en god restitution efter hårdt arbejde. 
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VITAL MIX HEALTHY FIBRE MIX

 R
IC

E 
BRAN

G
R

A
IN

 FREE

LO
W

 S
TA

RCH



14 15

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 11,8 Vitamin A (IE) 9000 Calcium (%) 1,2

Råfedt (%) 4 Vitamin D3 (IE) 1500 Fosfor (%) 0,35

Fibre (%) 19,5 Vitamin E (mg) 200 Natrium (%) 0,3

Råaske 8 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 0,3

Sukker (%) 2,5 Biotin (mcg/kg) 212 Mangan (%) 26

Stivelse (%) 13 Omega-3 (gr/kg)  17 Kobber (mg/kg) 13

Jern (mg/kg 64

Zink (mg/kg) 64

Cobalt (mg/kg) 0,3

Organisk selen (mg/kg) 0,1

Selen (mg/kg) 0,2

Jod (mg/kg) 0,3

FODRINGSVEJLEDNING: 
Som eneste fodermiddel (erstatter både krybbefoder og grovfoder): 2-2,5 kg. pr. 100 kg. legemsvægt. 
Nøjsomme heste/vedligehold: 100 gram pr. 100 kg. legemsvægt dagligt + grovfoder. Heste i almindeligt arbejde:  
200 gram pr. 100 kg. legemsvægt dagligt + grovfoder. 

Foderenhed (UFC/kg) 0,86 · Energi (MJ/kg) 11,36

Fiberblanding med kunsttørrede græsser,  
urter, lucerne, Linamix, vitaminer og mineraler.  

Sukker indholdet er lavt (2,5%) og stivelsesindholdet på kun 13%.  
Strukturrigt fiberfoder der øger tyggetiden og stimulerer spytproduktionen.

VARENR. EQ1878

• En skånsom, men særdeles effektiv procedure ved tørring, 
bibeholder alle de vigtige vitalstoffer og garanterer at 
produktet er fri for støv- og skimmelsvamp. 

• Tilsat Linamix der bidrager med Omega 3 fedtsyrer,  
præbiotika og antioxidanter. 

• Ideelt som fuldfoder til nøjsomme heste, heste i boksro 
eller som en del af hestens daglige foderration hvor en 
fiberrig og proteinrig fodring ønskes. 

• Luksus grovfoder til stævnebrug hvor hesten vil få et 
ekstra boost af vitaminer, mineraler og fibre - hvilket øger 
præstationsevnen. 

OPTI FIBRE

Når jeg fodrer med EquiFirst præsterer 
mine heste deres bedste dagligt. Til 
stævner er deres energiniveau højt –
også selv om det er på sidste stævnedag. 

JESSICA VINTHER JENSEN, 
SUCCESFULD SPRINGRYTTER, PLACERET VED 
NM OG EM SOM PONY/JUNIOR/UNGRYTTER 
OG INTERNATIONALT SOM SENIOR.
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 11,8 Vitamin A (IE) 5000 Calcium (%) 1,13

Råfedt (%) 7,5 Vitamin D3 (IE) 1000 Fosfor (%) 0,61

Fibre (%) 20,5 Vitamin E (mg) 55 Natrium (%) 0,07

Råaske 8,3 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 0,19

Sukker (%) 5 Mangan (%) 38

Stivelse (%) 6 Kobber (mg/kg) 16

Lysin (gr/kg) 4 Jern (mg/kg 35

Methionin (gr/kg) 1.4 Zink (mg/kg) 38

Cobalt (mg/kg) 0,3

Selen (mg/kg) 0,1

Jod (mg/kg) 0,3

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 13,5 Vitamin A (IE) 18.000 Calcium (%) 1,3

Råfedt (%) 5,5 Vitamin D3 (IE) 3300 Fosfor (%) 0,46

Fibre (%) 10 Vitamin E (mg) 350 Natrium (%) 0,55

Råaske 9 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 0,44

Sukker (%) 6,3 Biotin (mcg/kg) 460 Mangan (mg/kg) 60

Stivelse (%) 27 Omega-3 (gr/kg) 7,9 Kobber (mg/kg) 33

Lysin  (gr/kg) 5,5 Jern (mg/kg) 140

Methionin (gr/kg)  2.2 Zink (mg/kg) 140

Cobalt (mg/kg) 0,42

Organisk selen (mg/kg)  0,15

Selen (mg/kg) 0,38

Jod (mg/kg) 0,7

FODRINGSVEJLEDNING: 
Dagsmængden: Fyld en spand med Senior Mash, tilsæt vand, lad det trække 15-20 min. 
500-700 gram dagligt pr. hest som det sunde ekstra måltid. Senior Mash kan opblødes i både varmt og koldt vand. 
Varmt vand = lækkert lunt måltid . Koldt vand = praktisk hvis man er på farten og godt på en varm sommerdag.

Foderenhed (UFC/kg) 0,77 · Energi (MJ/kg) 11,79

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt og pr. dag i forhold til temperament og træningsstadie. Udfodres sammen med rigelige 
mængder grovfoder af god kvalitet. 
Vedligehold – let arbejde: 500-700 g. Let – medium arbejde: 500-1.000 g 

Foderenhed (UFC/kg) 0,77 · Energi (MJ/kg) 11,79

Fiberrig mash med kun 6% stivelse og 5% sukker.
Sikrer en god muskulatur og præstationsevne hos ældre heste. Unik til alle typer af heste 

der er følsomme for sukker og stivelse.

Velsmagende müsli der holder den ældre hest/pony  
sund og i god form.
Senior Mix er sammensat efter de behov der opstår når hesten bliver ældre, hvor evnen til at 
opbygge depoter af næringsstoffer reduceres. Udviklet med fokus på høj optagelighed af 
næringsstoffer, letfordøjelige fibre og sundhedsfremmende ingredienser. Senior Mix  
garanterer en ældre og trivelig hest i optimal fysisk form.

VARENR. EQ1854

VARE NR. EQ1847

• Opblødes i koldt eller varmt vand. Vi anbefaler at Senior 
Mash står i blød i min. 15 min. 

• højt fiberindhold hjælper til en sund og velfungerende 
fordøjelse.

• Ærteflager, specialbehandlede sojaflager, tørrede gule-
rødder, cikoriefibre, roefibre og hørfrø bidrager til god 
appetit, sundhed og fysisk form.
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• Havrefri.
• Indeholder Linamix for optimal tilførsel af Omega 3. 
• Vitaminer, mineraler og sporstoffer – sammensat til den 

ældre hests behov.

• Specialbehandlede sojaflager, protein af meget høj  
kvalitet.

• Lucerne, fiberkilde med højt indhold af protein,  
aminosyrer og calcium.
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Udviklet til at give optimal ydelse under 
konkurrence

Energy-sortimentet fra EquiFirst indeholder en velafbalanceret mængde af vitaminer, mineraler og sporelementer, 
således din hest kan yde en toppræstation med den nødvendige energi og den optimale restitution. Foderet er udviklet 
specielt til de specifikke krav, som sportsheste har – for optimal ydelse under konkurrencen. Hos EquiFirst samarbejder 

man med førende forsk nings institutioner om at følge udviklingen. Især mht. Omega 3-fedtsyrer – og deres gavnlige 
effekter på præstation, øget immunforsvar og fertilitet. Linamix® er resultatet heraf og alle produkter i Energy-serien 

indeholder derfor Linamix®. 

Sport Plus Mix · Omega 3 Mix · Frysk Mix

EN
ERGY

ÅRETS DRESSURHOPPE, GULDMEDALJE HOPPE, 
GREVENS FAKINA, SOM ER KLARGJORT OG  
FREMVIST AF BAKKEN DRESSAGE. 
AVLER: STUTTERI GREVEN, DORIT GREVE & 
SVEND SKOV
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 12,8 Vitamin A (IU/kg) 16000 Calcium (%) 0,95

Råfedt (%) 6,2 Vitamin D3 (IU/kg) 2600 Fosfor (%) 0,42

Fibre (%) 10 Vitamin E (mg/kg) 335 Natrium (%) 0,45

Råaske 7 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 3,4

Sukker (%) 5 Biotin (ug/kg) 400 Mangan (%) 50

Stivelse (%) 28 Omega-3 (gr/kg) 9 Kobber (mg/kg) 26

Lysin (gr/kg) 5,6 Jern (mg/kg 125

Methionin (gr/kg) 2,1 Zink (mg/kg) 125

Cobalt (mg/kg) 0,38

Organisk selen (mg/kg) 0,15

Selen (mg/kg) 0,34

Jod (mg/kg) 0,63

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 12,5 Vitamin A (IE) 18000 Calcium (%) 1,05

Råfedt (%) 6,5 Vitamin D3 (IU/kg) 2900 Fosfor (%) 0,43

Fibre (%) 10 Vitamin E (mg/kg) 400 Natrium (%) 0,52

Råaske 7,5 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 0,4

Sukker (%) 6,6 Biotin (mcg/kg) 450 Mangan (mg/kg) 55

Stivelse (%) 29 Omega-3 (gr/kg) 16,5 Kobber (mg/kg) 30

Lysin (g/kg) 4,5 Jern (mg/kg) 140

Methionin (gr/kg) 2 Zink (mg/kg) 140

Cobalt (mg/kg) 0,42

Organisk selen (mg/kg) 0,2

Selen (mg/kg) 0,3

Jod (mg/kg) 0,7

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt i forhold til temperament og træningsstadiet – og der skal desuden tilføjes minimum  
1,5-2,0 kg godt kvalitetsgrovfoder pr. 100 kg. hest. Let – medium arbejde: 400-500g. Medium – hårdt arbejde: 500-600 g

Foderenhed (UFC/kg) 0,77 · Energi (MJ/kg) 11,79

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden  pr. hest er pr. 100 kg levende vægt i forhold til temperament og træningsstadiet – og der skal desuden tilføjes minimum  
1,5-2,0 kg godt kvalitetsgrovfoder pr. 100 kg. hest. 
Let – medium arbejde: 400-500 g. Medium – hårdt arbejde: 500-600 g

Foderenhed (UFC/kg) 0,77 · Energi (MJ/kg) 11,79

Fuldfoder med kombination af hurtig og langsom energi.
Sport Plus Mix er et müsli foder til heste, der behøver ekstra energi gennem foderet for at 
kunne yde deres bedste. Indholdet består af en kombination af hurtig og langsom energi, 

der sikrer både hurtighed og udholdenhed. 

Højenergi-müsli uden havre og med højt olieindhold.
Velsmagende müsli med højt energiniveau, som er rig på Omega 3, protein, vitaminer,  
mineraler og sporstoffer. Optimeret til de heste, der skal yde på højeste plan i træning og 
konkurrence. Energy Omega 3 indeholder 18% Linamix. 

VARE-NR. EQ1892

VARE NR. EQ7645

• Præbiotikum (FOS) hjælper med at bevare den naturlige 
balance i tarmfloraen.

• Linamix og specialbehandlede sojaflager sikrer  
udholdenhed og muskelopbygning.

• Kulhydratet EquiSweet holder et stabilt blodsukker og 
optimerer præstationen.

• Vitaminer, mineraler og antioxidanter er målrettet heste i 
intensiv træning.

• Præbiotikum (FOS) hjælper med at bevare den naturlige 
balance i tarmfloraen.

• Højt indhold af vegetabilsk olie giver øget udholdenhed og 
optimal energiudnyttelse.

• Antioxidanterne nedsætter risikoen for muskelskader ved 
overanstrengelse og forebygger negativ syrepåvirkning af  
muskelcellerne.
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
UFC /kg 0.85 Vitamin A (IU/kg) 15000 Calcium (%) 0,9

DE horse (MJ/kg) 10.2 Vitamin D3 (IU/kg) 2500 Fosfor (%) 0,4

Råprotein (%) 13,50 Vitamin E (mg/kg) 340 Natrium (%) 0,45

Råfedt (%) 5,50 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Manganese (mg/kg) 48

Fibre (%) 11,50 Biotin (μg/kg) 9 Kobber (mg/kg) 50

Sukker (%) 6 Omega-3 (gr/kg) 13.5 Jern (mg/kg) 120

Stivelse (%) 22,5 Zink (mg/kg) 150

Lysin (gr/kg) 5,7 Cobalt (mg/kg) 0,4

Methionin (gr/kg) 2,2 Organisk selen 0,2

Selen (mg/kg) 0,3

Jod (mg/kg) 0,6

FODRINGSVEJLEDNING: 
Mængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt og pr. dag i forhold til temperament og træningsstadiet, og der skal tilføjes min. 5-7 kg god 
kvalitetsgrovfoder. 
Vedligehold – let arbejde: 200-300 g. Let – medium arbejde: 300-400 g. Medium - hårdt arbejde: 400-500 g 

Foderenhed (UFC/kg) · Energi (MJ/kg)

Special müsli til lange krævende præstationer som  
dressur, distance og kørsel, hvor hestene skal holde fokus og  

koncentration i længere perioder.

VARE-NR. EQ1922

• Højt indhold af Omega 3 fra Linamix samt ekstra kobber og 
zink styrker hudbarrieren og giver en flot pels. 

• Pektin forbedrer miljøet i tarmen, regulerer optagelsen af 
sukker og stivelse hvilket stabiliserer blodsukkeret. 

• Oprindeligt udviklet til barokke hestetyper med ønsket om 
en smuk pels og modstandsdygtig hudbarriere.  
Egenskaber som mange andre heste kan have glæde af.

FRYSK MIX
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Til fodring af avlshopper, føl og ungheste
Det er meget vigtigt, at man fodrer avlshopper, føl og ungheste korrekt – den korrekte fodring  

er grundlæggende for hestens fremtid. Det er ganske enkelt en af forudsætningerne for at lave langtidsholdbare 
sportsheste. EquiFirst Breeding-sortimentet er rigt på kvalitetsproteiner (hovedsageligt med essentielle aminosyrer), 

indeholder velafbalancerede calcium/fosfor rationer, vigtige vitaminer, mineraler og sporelementer.  
Breeding-sortimentet er udviklet til specifikke behov hos drægtige eller diegivende hopper, hingste, føl og ungheste.

Breeding Cube · Breeding Mix

BREEDIN
G

Det stiller store krav til fodringen at vores hingste skal 
præstere i både avl og sport. Det kan de på EquiFirst og 
så er de blanke i pelsen som aldrig før.

STALD BØGEGÅRDEN  
V. JØRGEN OG STINA SCHMIDT, STUTTERI OG  
HINGSTESTATION
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 22 Vitamin A (IE) 68000 Calcium (%) 2,2

Råfedt (%) 5 Vitamin D3 (IE) 8150 Fosfor (%) 0,73

Fibre (%) 12 Vitamin E (mg) 905 Kobber (mg/kg) 101

Sukker (%) 5 Vitamin K3 (mg) 2,1 Natrium, Kalium, Magnesium √

Stivelse (%) 12 Vitamin B1, B2, B6 √ Jern, Mangan, Selen, Jod √

Vitamin B12 (mcg) 34

Biotin (mcg/kg) 160

Cholinchlorid (mg) 200

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 15 Vitamin A (IE) 68300 Calcium (%) 1,7

Råfedt (%) 6,5 Vitamin D3 (IE) 12900 Fosfor (%) 0,56

Fibre (%) 11 Vitamin E (mg) 460 Kobber (mg/kg) 87

Råaske 11 Vitamin K3 (mg) 1,52 Natrium, Kalium, Magnesium √

Sukker (%) 5 Vitamin B1, B2, B6 √ Jern, Mangan, Selen, Jod √

Stivelse (%) 25 Vitamin B12 (mcg) 24

Biotin (mcg/kg) 116

Cholinchlorid (mg) 695

FODRINGSVEJLEDNING: 
Heste, der skal arbejde eller har svært ved at æde de anbefalede mængder grovfoder, kan med stor fordel suppleres med Linamix.   
Vedligehold: 100 g pr. 100 kg kropsvægt + 1,5-2 kg grovfoder pr. 100 kg kropsvægt / Heste i vækst: 200–300 g  pr. 100 kg  
kropsvægt + grovfoder ad libitum / Drægtig hoppe: sidste 3 måneder af drægtigheden: 200–300 g pr. 100 kg kropsvægt +  
grovfoder ad libitum / Diegivende hoppe: 300-350 g pr. 100 kg kropsvægt + grovfoder ad libitum. 

Foderenhed (UFC/kg) 0,75 · Energi (MJ/kg) 10,2

FODRINGSVEJLEDNING: 
Dagsmængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt i forhold til temperament og træningsstadiet, og der skal desuden tilføjes minimum  
1,5-2,0 kg godt kvalitetsgrovfoder pr. 100 kg hest.  
Hopper som er drægtige i 8. måned: 200-350 g / Diegivende hopper med føl: 350-500 g / Føl, ungheste/plage: 350-500 g. 

Foderenhed (UFC/kg) 0,90 · Energi (MJ/kg) 12,9

Koncentreret fuldfoder til føl, ungheste og avlshopper.
Til føl, ungheste og avlshopper, eller heste hvor man ønsker at fodre med en meget lille 

mængde krybbefoder. Breeding Cube er ligeledes velegnet til udvoksede heste, som ikke har 
behov for store mængder energi.

Fuldfodermüsli til føl, ungheste og avlshopper.  
Hopper i den sidste del af drægtigheden, diegivende hopper samt ungheste i vækstfasen, har 
et øget behov for næringsstoffer i rette forhold. Alt dette er der taget højde for i dette unikke 
avlsfoder, der også passer godt til avlsdyr der har svært ved at holde huld. 

VARE-NR. EQ1960

VARE NR. EQ1991

• Indeholder kun 12% stivelse og er samtidig meget  
koncentreret.

• Også egnet til heste med tendens til overvægt og 
overvægtsproblemer på grund af den lave tildeling af 
stivelse og kalorier.

• Udviklet til avlsheste med henblik på optimal  
vækst og reproduktion. • Indholdet af Linamix sørger for livsvigtige  

Omega 3-fedtsyrer.
• Indeholder letfordøjelige råvarer, letoptagelige vitaminer, 

ekstruderet hørfrø og probiotiske gærkulturer til at opret-
holde den naturlige tarmflora.

• Sikrer en god mælkeproduktion og udvikling af  
sund knoglestruktur og muskulatur hos unge heste.

BREEDIN
GBREEDING CUBE BREEDING MIX
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Afbalanceret indhold af vitaminer og mineraler
EquiFirst Condition Cube er et velsmagende pelleteret foder sammensat af varmebehandlet korn, hørfrø og 

letfordøjelige fibre. Foderet har et tilpasset og afbalanceret indhold af stivelse og sukker, protein, olie, vitaminer, 
mineraler og sporstoffer, som sikrer at din hest, kan præstere optimalt. 

Condition Cube

O
RIGIN

AL

Mine ponyer elsker foderet fra EquiFirst, udvalget er 
stort og man kan altid finde en type foder som passer 
til den type pony eller hest man har, så jeg kan kun 
anbefale andre at bruge det.

ANNA TEIBEL RABEN,  
PONYDRESSURRYTTER OG ÅRETS BOBLER 2018



30 31

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
UFC/ kg 0.75 Vitamin A (IE) 12000 Calcium (%) 1

DE horse (MJ/kg) 8.2 Vitamin D3 (IE) 2000 Fosfor (%) 0,44

Råprotein (%) 10 Vitamin E (mg) 150 Sodium (%) 0,4

Råfedt (%) 2,5 Vitamin K3 (mg) 2 Magnesium (%) 0,33

Råfibre (%) 17 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Mangan (%) 38

Råaske (%) 8,5 Biotin (ug/kg) 320 Kobber (mg/kg) 20

Sukker (%) 5 Omega-3 (gr/kg) 1 Jern (mg/kg 96

Stivelse (%) 19 Zink (mg/kg) 96

Lysine (gr/kg) 4 Cobalt (mg/kg) 0,3

Methionin (gr/kg) 1.5 Organisk selen (mg/kg) 0,1

Selen (mg/kg) 0,3

Jod (mg/kg) 0,5

FODRINGSVEJLEDNING: 
Dagsmængden pr. hest er pr. 100 kg levende vægt i forhold til temperament og træningsstadiet – og der skal desuden tilføjes minimum  
1,5-2,0 kg godt kvalitetsgrovfoder pr. 100 kg hest. 
Vedligehold – let arbejde: 300-400 g / Let – medium arbejde: 400-500 g / Medium – hårdt arbejde: 500-600 g. 

Foderenhed (UFC/kg) · Energi (MJ/kg)

Pelleteret foder med et højt indhold af fiber og  
optimal sammensætning af vitaminer og mineraler.

Ideelt til større hestehold da det er praktisk med piller og økonomisk i indkøb. Et foder, der 
passer til et bredt udsnit af heste. Der er i sammensætningen af vitaminer og mineraler, 

fokuseret på optimal præstation for heste i almindeligt arbejde. Condition Cubes har et højt 
indhold af muskelrelaterede antioxidanter samt kvalitets proteiner, der passer perfekt til 

behovet hos alle sportsheste. 

VARE-NR. EQ1786• Alle råvarer er varmebehandlet og presset i en pille, der 
kan holde til almindelig håndtering uden at blive ødelagt. 
Derved sikres tyggetid til hesten og et normalt slid på 
tandsættet.

• Vi anbefaler pelleteret foder til kræsne heste, fordi hesten 
ikke kan sortere i pelleteret foder og derfor ofte vil æde 
hele rationen.

• Tilført vitaminer (vitamin A, D3, E, B12, biotin), mineraler 
og sporstoffer, er denne formel det ideelle grundlag for en 
sund og afbalanceret foderration.

CONDITION CUBE

O
RIGIN

AL

SARAB LEMBARAK

Som showtræner er det super vigtig at alle mine heste 
unge som gamle ser tip top ud. De skal have god pels, 
hurtigt kunne opbygge muskler, huld og samtidig have 
en god trivsel. Jeg har ikke prøvet et andet produkt der 
kan gøre det samme for mig og hestene som EquiFirst 
kan.

ALEXANDRA SIANA ,
SIANA SHOWTRAINING
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Specialities - 5 helt særlige specialprodukter
I denne produktgruppe findes specialprodukter med hver sin unikke funktion. Tilskudsprodukter som optimerer  

hestens generelle sundhed og præstationevne. Vi hjælper gerne med at finde det produkt der passer til lige netop din 
hests behov.

Linamix · Booster Mix · Recover Mash · Vitalbar Grainfree

SPECIALITIES

MIA CABEN IVERSEN & 1. KLASSES HOPPEN FÍLA FRA SKOVLY

I EquiFirst har jeg kvalitetsfoder, som 
vores nøjsomme islandske heste 
fungerer godt på. Men samtidig har 
jeg også mulighed for at fodre min 
konkurrencehest Fíla, så hun får den 
energi og det overskud, hun skal have 
for at præstere godt uden at skulle 
have store mængder foder.

MIA CABEN IVERSEN 
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 14 Vitamin E (mg/kg) 1000 Calcium (%) 0,4

Råfedt (%) 20 Omega-3 (gr/kg)  98 Fosfor (%) 0,36

Fibre (%) 6 Natrium (%) 0.25 

Råaske 5 Magnesium (%)  0,22

Sukker (%) 12 Organisk selen (mg/kg) 0,6

Stivelse (%) 17 Organisk selen (mg/kg) 

Lysine (gr/kg) 5,2

Methionin (gr/kg)  2.4

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 21,5 Vitamin E (mg/kg) 500 Calcium (%) 0,75

Råfedt (%) 17 Omega-3 (gr/kg) 54 Fosfor (%) 0,46

Fibre (%) 7,5 Natrium (%) 0,13

Råaske (%)  6.5 Magnesium (%) 0,36

Sukker (%) 8,7 Organisk selen (mg/kg) 0,3

Stivelse (%) 10

Lysine (gr/kg) 12

Methionin (gr/kg) 3,4

FODRINGSVEJLEDNING: 
Linamix er et tilskudsfoder, som tildeles ved siden af den daglige foderration. Når man tilsætter Linamix, kan man reducere mængden af 
korn i diæten, og på den måde får man reduceret mængden af stivelse i rationen. Dosering bør tilføres gradvist over mindst en uge.

Nøjsomme heste: Tildel Linamix med ca. 50 g / 100 kg kropsvægt. Vedligehold til let arbejde: Tildel Linamix med ca. 50-100 
g/100 kg kropsvægt. Middel til hårdt arbejde: Tildel Linamix med ca. 100-200 g / 100 kg kropsvægt.
Avlshopper / hingste: Tildel Linamix med ca. 100-200 g / 100 kg kropsvægt. 

Foderenhed (UFC/kg) 1,13 · Energi (MJ/kg) 14,54

FODRINGSVEJLEDNING: 
Blandes i normal foderration. Indeholder bl.a. Omega 3-fedtsyrer og bruges til afbalancering af foderration mht. protein og fedtsyrer.  
Kan erstatte olietilskud. Dosering: 150-200 g pr. 100 kg kropsvægt. 

Foderenhed (UFC/kg) 1,11 · Energi (MJ/kg) 14,65

Tilskudsfoder lavet af ekstruderet hørfrø.
Det originale Omega 3-produkt og det eneste på markedet der indeholder cikoriefibre, 

naturligt E-vitamin, organisk selen og equisweet. Et energitilskud til heste i træning, heste, 
der skal tage på, heste der gøres klar til f.eks. kåring eller skal præstere på et højere niveau.

Tilskudsfoder til heste med øget behov for protein og energi.
Booster Mix anbefales til heste i intensiv træning og i stævneperioder, ungheste i træning, 
ældre heste med øget proteinbehov og i genoptræningsperioder. Et ”bodybuilder” produkt, der 
forbedrer muskelsætning og styrke på relativ kort tid. Hjælper til hurtigere restitution efter 
intens/hårdt fysisk arbejde. VARE-NR. EQ2004

VARE NR. EQ2035

• Optimerer  hestens generelle sundhed.
• Højt indhold af ekstruderet hørfrø.
• Letfordøjelig energikilde der giver kontrollerbar og  

vedvarende energi.

• Hjælper hesten til hurtig restitution efter  træning. 
• Indeholder naturligt E-vitamin og selen.

• Højkvalitetsprotein – kroppens byggesten og  
fundamentet for opbygning af stærk muskulatur.

• Linamix bidrager med fedt, kulhydrat og Omega 3  
fedtsyrer – kroppens brændstof.

• Brændenælde indeholder vigtige sporstoffer og tilfører 
jern i naturlig form.

• Antioxidanter nedsætter risikoen for muskelskader ved 
hårdt arbejde.

SPECIALITIESLINAMIX BOOSTER MIX
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FODRINGSVEJLEDNING: 
Dagsmængden: Fyld en spand med Recover Mash, tilsæt vand, lad det trække 10-20 min. 200-400 g dagligt pr. hest som det sunde  
ekstramåltid. Kan opblødes i både varmt og koldt vand.

Foderenhed (UFC/kg) 0,8 · Energi (MJ/kg) 11,33

FODRINGSVEJLEDNING: 
Hest - 1 bar dagligt
Pony - ½ bar dagligt.

Foderenhed (UFC/kg) 0,6 · Energi (MJ/kg) 9,8

Velsmagende mash med elektrolytter,  
vitaminer og mineraler.  

Kickstarter restitutionen efter hårdt arbejde eller bare som forkælelse efter 
 en god indsats. 

Grainfree
Velsmagende kornfri mineralkiks, rig på vitaminer, mineraler og 
sporstoffer.

VARE-NR. EQ2028

VARE NR. EQ2059

• Indeholder Linamix, perfekt balance af umættede  
fedtsyrer Omega 3  og Omega 6.

• Præbiotikum (FOS), styrker fordøjelsen og tarmfloraen.

• Ingredienser der støtter immunsystemet. 
• Hurtigere restitution efter hårde anstrengelser f.eks. 

træning, transport, foling.

• Indeholder nøje udvalgte urter som havtorn,  
citronmelisse, katost, mynte og oregano.

• Lavt stivelsesindhold (4%), god til heste med tendens til 
forfangenhed, overvægt eller mavesår. 

• Dækker hestens behov for vitaminer og mineraler når den 
går på græs.

• I vinterperioden er Vitalbar særdeles egnet som ekstra 
vitamin-/mineraltilskud til kraftfoderrationen eller i ren 
form til nøjsomme heste.

SPECIALITIESRECOVER MASH VITALBAR
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Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 12,1 Vitamin A (IE) 12500 Calcium (%) 0,95

Råfedt (%) 5,4 Vitamin C (mg/kg) 140 Fosfor (%) 0,61

Fibre (%) 9,9 Vitamin D3 (IU/kg) 1500 Natrium (%) 0,65

Råaske 8,8 Vitamin E (mg/kg) 445 Manganese (mg/kg) 100

Sukker (%) 6 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 0,36

Stivelse (%) 26,6 Biotin (μg/kg) 510 Kobber (mg/kg) 28

Lysine (gr/kg)  4.1 Omega-3 (gr/kg) 7,2 Jern (mg/kg) 100

Methionin (gr/kg)  1.5 Zink (mg/kg) 100

Cobalt (mg/kg) 0,2

Selenium (mg/kg) 0,2

Jod (mg/kg) 0,6

Vejl. ernæringsværdi / Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer
Råprotein (%) 12,2 Vitamin A (IU/kg) 100000 Calcium (%) 2,8

Råfedt (%) 3 Vitamin D3 (IU/kg) 16667 Fosfor (%) 0,65

Fibre (%) 19 Vitamin E (mg/kg) 1333 Natrium (%) 1

Råaske 19,5 Vitamin B1, B2, B6, B12, K3 √ Magnesium (%) 1,3

Sukker (%) 7,5 Biotin (μg/kg) 2670 Mangan (%) 320

Stivelse (%) 4 Omega-3 (gr/kg)  8,6 Kobber (mg/kg) 167

Lysine (gr/kg) 5.2 Jern (mg/kg) 800

Methionine (gr/kg) 1.8 Zink (mg/kg) 800

Cobalt (mg/kg) 2,4

Organisk selen (mg/kg) 0,7

Kobber (mg/kg) 87

Selen (mg/kg) 2,1

Jod (mg/kg) 4
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Special Care
I Special Care-serien findes 6 forskellige tilskudsprodukter. 

Alle er lavet i pilleform som selv kræsne  
heste æder med velbehag.

Digestive Support · Hoof Support · Joint Support · Muscle Support · Nerv Support · Vitamin Support

SPECIAL CARE

Jeg fodrer med Equifirst og det fungerer rigtig godt.  
Min hest arbejder nu mere roligt, velafbalanceret og 
koncentreret uden at han har mistet sin gode energi. 

ANNA MARIA CHRISTIANSEN
V-POWER HORSEBO, 14 ÅRIG TRAKEHNER VALLAK. PSG 
DRESSUR, PLACERET VED TRAKEHNER DM 2017 OG 2018, 
PLACERET VED SJM 2018.
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SPECIAL CARE

DOSERING: 
20 gram pr. 100 kg. kropsvægt

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med hestens øvrige portion krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

DOSERING: 
20 gram pr. 100 kg. kropsvægt

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med hestens 
øvrige portion krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

Tilskud der optimerer hestens fordøjelse og støtter  
mave-/tarmsystemet.

Præbiotika og probiotika sikrer en optimal bakterieflora i  
fordøjelsessystemet..

Støtte til opbygning og vedligehold af sund og  
stærk hovkvalitet.
Biotin, methionin, zink, kobber og mangan er de bærende elementer i dette 
stærke tilskud til hovene.

VARE-NR. EQ2189

VARE NR. EQ2097

• Forskellige mikroorganismer i hestens tarmsystem hjælper hesten med fordøjelsen. Af og til kan balancen mellem gode og 
dårlige bakterier i hestens tarmkanal forskubbes, de "dårlige bakterier" kommer i overtal, hvilket resulterer i fordøjelses 
forstyrrelser og nedsat sundhed. 

• Præbiotika virker som næringsstof for "de gode" tarmbakterier og hjælper til at opretholde en maksimal vækst af disse  
effektive og vigtige bakterier. 

• Probiotika er levende mikroorganismer svarende til dem, der lever i tarmsystemet i forvejen og er så nødvendige. Formålet 
med at bruge probiotika er at forbedre balancen i mavetarmkanalens bakterieflora, hvilket forbedrer optagelsen af 
næringsstoffer og optimerer hestens generelle sundhed. 

• I dette produkt kombinerer vi PRÆ- og PRO-biotika. 
• Digestive Support er et meget effektivt tilskud til heste med følsom fordøjelse og fordøjelsesforstyrrelser. 

• Hoof Support indeholder en kombination af næringsstoffer, der har positiv indflydelse på hovsundheden. 
• Biotin indgår i dannelsen af celler i overhuden og fremmer forhorningsprocessen. Biotin har en central betydning for  

hovens sundhed og elasticitet. Et afbalanceret forhold mellem de vigtige mineraler og biotin medvirker til opbygning af 
hoven indefra.

• Tilfører næring til alle væv i hestens hov og skaber de bedste betingelser for god hovvækst.

DIGESTIVE 
SUPPORT

HOOF 
SUPPORT
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SPECIAL CARE

DOSERING: 
20 gram pr. 100 kg. kropsvægt.

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med hestens øvrige portion krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

DOSERING: 
20 gram pr. 100 kg. kropsvægt.

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med den øvrige 
ration af krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

Tilskudsfoder som fremmer bevægelighed og  
sunde led hos heste.

Med naturligt glucosamin, MSM og collagen.

Tilskudsfoder med E-vitamin, selen og magnesium. 
Anvendes ved hård træning, i forbindelse med overgang til hårdere træning og 
når unghesten tages i brug. Virker muskelopbyggende og forebygger muskel-
skader og overanstrengelse. 

VARE-NR. EQ2110

VARE NR. EQ2073

• Joint Support holder din hest på toppen i mange år.
• Glucosamin er vigtig for opretholdelse af normal ledfunktion både ved intensiv træning (store belastninger) og det  

modsatte, nemlig boksro, hvor produktionen af ledvæske er nedsat pga. manglende bevægelse. 
• Det har en positiv beskyttende effekt på leddets brusk og virker lindrende ved kroniske ledlidelser. Undersøgelser har lige-

ledes vist nedsat behov for antiinflamatorisk medicin til at fjerne smerterne hos hesten, når den samtidig får et tilskud  
af glucosamin. 

• Kombinationen af glucosamin, MSM og collagen i et produkt, har vist sig at være en succes gang på gang og har ingen  
skadelige bivirkninger 

• Muscle Support er smækfyldt med vigtige antioxidanter.
• For heste i hårdt arbejde bør indholdet af antioxidanter i foderet have stor opmærksomhed. Antioxidanter hjælper  

hesten til hurtigere restitution og transporterer de frie radikaler (skadelige affaldsstoffer) væk fra muskelcellerne.  
Ved mangel på antioxidanter og dermed ringe evne til restitution, kan hesten føles mat og stram dagen derpå, hvilket også 
naturligt nok kan give sig udslag i manglende gålyst.

JOINT 
SUPPORT

MUSCLE 
SUPPORT
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SPECIAL CARE

DOSERING: 
20 gram pr. 100 kg. kropsvægt

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med hestens øvrige portion krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

DOSERING: 
Alm. heste og ponyer 15 gram/100 kg. kropsvægt 
Avlshopper 25 gram/100 kg. kropsvægt
Føl/plage 15-20 gram/100 kg. kropsvægt
Avlshingste 20 gram/100 kg. kropsvægt

Leveres i 4 kg. spand med velsmagende piller der let glider ned sammen med hestens 
øvrige portion krybbefoder.

Information om indhold og næringsstoffer findes på www.equifirst.dk/produkter

Tilskud til heste der stresser, bliver hidsige  
eller "ser spøgelser".

Kombinationen af magnesium og L-tryptofan har en meget positiv effekt på 
mange heste. Bidrager til at forbedre koncentrationsevnen uden at påvirke 

energiniveauet. 

Boost af vitaminer og sporstoffer. 
Som supplement til hestens foderration, styrkelse af immunforsvar, i fældnings- 
og pelssætnings perioder eller genopbyggende efter hård sygdom. VARE-NR. EQ2080

VARE NR. EQ2066

• Nerv Support er et nyt, beroligende produkt der indeholder magnesium og L-Tryptofan, samt næringsstoffer, der er kendt 
for at få muskelvævet til at slappe af og understøtte hestens koncentrationen. 

• Magnesium er essentielt for hestens generelle velbefindende og regulerer blandt meget andet nervøs anspændthed. 
• Magnesium påvirker muskelspændinger, og derfor kan en hest i underskud af magnesium optræde anspændt i sit  

bevægemønster og udvise nervøsitet, opskræmthed og frygt. 
• Et lavt niveau af magnesium kan skyldes mangler i græsset eller den enkelte hests individuelle stofskifte. Magnesium-

niveauet kan desuden reduceres ved jævnlig rejseaktivitet, miljøskifte og stævner eller hos heste med et sensitivt  
temperament.

• Tryptofan er en essentiel aminosyre, der er nødvendig for produktionen af B3-vitamin (niacin). Den anvendes af hjernen til 
at producere serotonin, en neurotransmitter, der overfører nerveimpulser fra én celle til en anden og hjælper til kontrol af 
nervesystemet.

• Vitamin Support er et kærkomment tilskud til vores sortiment og udligner mangel på vitaminer og mineraler  
hurtigt og effektivt. 

• Kan gives som supplement til den daglige fodring hvor der ikke udfodres grundfoder i tilstrækkelig mængde til at hesten  
er dækket ind. 

• Hvis pelsskiftet tærer på energien, når immunforsvaret svigter, eller en uforklarlig træthed sætter ind. 
• Nedsat præstation sammen med nervøsitet eller manglende evne til at klare psykisk stress, er ofte udslag af, at hestens 

depot af næringsstoffer er udtømt og her vil en kur med Vitamin Support gøre underværker.

NERV 
SUPPORT

VITAMIN 
SUPPORT
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Vital Mix • • • •
Healthy Fibre Mix • • • • • •
Opti Fibre • • • • • • • •
Senior Mash • • • • • • • •
Senior Mix • • • •

Sport Plus Mix • •
Energy Mix • •
Frysk Mix • • • •

Breeding Cube • • • • • • •
Breeding Mix • • •
Linamix • • • • • • •
Booster Mix • • • •
Recover Mash • • • • • • •
Vitalbar - Grain free • • • • • • • •

Digestive Support • • • • • • • •
Hoof Support • • • • • • • •
Joint Support • • • • • • • •
Muscle Support • • • • • • • •
Nerv Support • • • • • • • •
Vitamin Support • • • • • • • •

Horse Treats • • • • • • • •

Velsmagende hestebolsjer  
i fire smagsvarianter.  

Lækre godbidder som din hest vil  
elske og måske blive lidt afhængig af.  

På den gode måde .

VARE-NR. EQ2134 · EQ2127 · EQ2141 · EQ2158

HORSE TREATS

Apple Herbal Vanilla Licorice

FO
DERPRO

GRAM
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Gl. Kærvej 17, Postbox 53
DK-7330 Brande
Tlf. +45 9718 7040

For yderligere info om vores sortiment: www.equifirst.dk

Like “Equifirst Danmark” på 
Facebook og følg med i sidste nyt


