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                    Mineral and Vitamin treats with seaweed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urtefarm Vitamin og Mineralbolcher er baseret på naturlig kalk, æble samt vores danskhøstet og håndplukket tang, 

der høstes i Sønderjylland. Tangplanterne tørres derefter nænsomt ved lav temperatur for at bevare alle 

indholdsstoffer. Kalciumindholdet er justeret således, at det afbalancerer calcium/fosfor forholdet i hestens 

foderration.  

Urtefarm Vitamin og Mineralbolcher indeholder alle de vigtige mineraler, sporstoffer og vitaminer samt essentielle 

aminosyrer i biologisk virksomme doseringer og er afstemt i forhold til hinandens indbyrdes forhold. Bolcherne 

indeholder 5 mg tørret tang pr 100 kg hest, der udover at tilføre en kombination af organisk bundne mineraler, 

sporstoffer, omega 3 fedtsyrer og aminosyrer, også sikrer en god fordøjelighed. På den måde sikres en høj 

optagelighed af mineralerne i blodet. Bolcherne er suppleret med tørret æble der indeholder pektin, som 

understøtter tarmfloraen. Æble og honning bidrager derudover med god smag, hvilket sikrer god ædelyst hos hesten.   

Vi anbefaler, at man kontakter dyrlæge, ved tvivl om hestens generelle trivsel. Tilskudsfoder til heste.  

Ingredienser: Vitamin og mineralblanding, Æble, Ren naturlig dansk tang (art?), Calciumcarbonat, Monocalciumfosfat, 

Fodersalt, Honning, Varmebehandlet hvede, Magnesiumoxid, Koldpresset rapsolie. 

Analytiske bestanddele: Calcium 8,2%, Fosfor 1,9%, Natrium 3,8%, Magnesium 2,7%, Råaske 53,4%, Tørstof 89 %, 

Træstof 6 %   

Mindst holdbar til 9 måneder efter produktionsdato 

Urtefarm Vitamin og Mineralbolcher med tang og æble fås i 4 kg spand samt 10 kg sæk.  

Vejledende daglig dosis samt tilsætningsstoffer i Vitamin og Mineralbolcher med tang og æble se bagsiden.  

Produktet er ikke i konflikt med gældende FEI-regler, men vi anbefaler at man selv holder sig orienteret om 

ændringer/tilføjelser i reglerne. 
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Type Vejledende daglig dosis pr. 100 kg hest 

Pony vedligehold 25 – 35 gram 

Pony i træning 30 – 40 gram 

Hest vedligehold 25 – 35 gram 

Hest i træning  30 – 40 gram 

Drægtig hoppe 25 – 40 gram 
 

Tilsætningsstoffer  Pr/kg  

Calcium    60,00 g 
Fosfor    15,00 g 
Magnesium   20,45 g 
Natrium   25,00 g 
Svovl   0,25 g 
Fe, jern-II-sulfat monohyd.  1812,00 mg  
Cu, kobber-II-sulfat  367,00 mg 
Cu, chelateret   367,00 mg 
Mn, manganoxid   1585,50 mg 
Zn, zinkoxid   1132,50 mg 
Zn, chelateret   1132,50 mg 
Koboltcarbonat coated  74,50 mg 
Co, cobalt-II-carbonat  3,70 mg 
I, calciumjodat   22,65 mg 
Se, natriumselenit  4,50 mg 
Se, selenium yeast   9,00 mg 
A-vitamin    200.000 IE 
D3-vitamin    30.000 IE  
E-vitamin    5177,00 mg 
Alfatokoferol   4711,05 mg 
B1-vitamin Thiaminmononitrat  290,00 mg  
B2-vitamin/Riboflavin   235,50 mg 
B6-vitamin/ Pyridoxinhydroclorid 172,50 mg 
B12-vitamin    2,36 mg 
Ca-D-pantotensyre   416,50 mg 
Niacin   815,50 mg 
Biotin    17,50 mg 
Folinsyre    217,50 mg 
Cholinchlorid   3623,50 mg 
K3-vitamin   78,00 mg  
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