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Fodervejledning: 
 

Foderanvisning pr. døgn:        Omega-3 Active Care  

Hestens vægt  200 kg 300 kg 400 kg 500 kg  600 kg 

Let arbejde   0,4 kg  0,6 kg 0,8 kg  1,0 kg  1,2 kg 

Moderat arbejde  0,6 kg  0,9 kg  1,2 kg  1,5 kg  1,8 kg 

 
Grovfoder i let arbejde: 1,5-2 kg. pr. 100 kg. hest  

Grovfoder i moderat arbejde: 2-2,5 kg. pr. 100 kg. hest 
 

 
Yderligere anvisninger 
 
Øges hestens aktivitetsniveau anbefaler vi at skifte til vores Omega-3 Performance, som 

er et foder til heste i moderat til hård træning. 
 

Let arbejde = Ca. 1 times ridning 5-6 dage om ugen på let niveau. 
Moderat arbejde = Ca. 1½ times ridning 6-7 dage om ugen på middelsvær niveau. 

 

Planen er lavet så den passer til ponyer og små heste til og med 400 kg og forædlede-

/varmblods heste på 500 og 600 kg. Hestens foderration bør tildeles over 2 gange pr. 
døgn – gerne 3. 
 

Amequ Omega-3 Active Care 

 

Dækker hestens behov for daglige vitaminer og mineraler. Omega-3 Active Care skal 
anvendes sammen med grovfoder af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,5-

2,5 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den 
enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation og en tilpas foderstand 
opnås.  

 

Vand og saltsten bør altid være tilgængelig. 

 

Holdbarhed:  
 
Mindst 5 måneder fra produktionsdato.  
Opbevares tørt og køligt, ikke i direkte sollys. 
 

 

Emballage:  15 kg  

                    45 sække på 1 palle 

 

Kategori : Tilskudsfoder (fulddækkende) 

 

GMO FRI foder 

Tilsat naturlige vitaminer og organiske mineraler. 
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ACTIVE CARE 

 
 

 

Til heste i middel til moderat arbejde  

- sikrer stabil energi, øget smidighed og højere kapacitet  

 
Omega-3 Active Care 

Et lækkert fulddækkende müsli kraftfoder med bl.a. lucerne, LinOcrunch, græspiller, 

MaxiRice og hyben. Foderet sikrer et højt dagligt indtag af Omega-3 fedtsyrer, hyben 

samt naturlige vitaminer og organiske mineraler.  

 ANVENDELSE: 

Velegnet til heste i middel til moderat arbejde, hvor hestens udholdenhed sikres. 

Energien kommer primært fra fedt og fibre, og i mindre grad fra stivelse – tilfører 

stabil energi uden at give store udsving i blodsukkeret. 

 FORDELE: 

Tilpasset energiindhold, hvor energien primært kommer fra fedt og fibre.  

Indeholder ingen havre, så heste med tendens til at blive »varme« kan ændre 

temperament.  

Omega-3 og omega-6 fedtsyrer er afstemt efter hinanden.  

Tilsat Digestarome, som er et unikt mix af planteekstrater, urter, krydderier og 

essentielle olier som sikrer god duft og smag, bedre fordøjelse og forbedret 

optagelighed af makromineraler.  

Højt indhold af hyben styrker hestens led og øger smidigheden. 

 
SAMMENSÆTNING: 
 

LinOcrunch                20,00 % 

Lucerne                     18,20 % 

Grønpiller       8,00 % 

Æblepiller                         8,00 % 

MaxiRice                           6,00 % 

Æblekvas       5,00 % 

Betfor       5,00 % 

Sojaolie       5,00 % 

Lucernepiller       5,00 % 

Solsikkeskrå                     4,00 % 

Poppet majs             3,00 %  

Melasse         3,00 % 

Fodersalt       3,00 % 

Gulerod       2,00 % 

Foderkridt       1,50 % 
Hyben       1,35 % 

Monocalciumfosfat       1,00 % 

Vitamin/mineral       0,45 % 

Magnesium       0,25 % 

Digestarome       0,20 % 

Tørgær       0,05 % 

 

I alt                               100,00 % 
 

  TILSÆTNINGSSTOFFER: 
 

     Garanti IE pr. g. og mg. pr. kg. 

 

31.500 I.E. A-vitamin  E672 

  3.600 I.E. D-vitamin E671 

  742,50 mg   E-vitamin 3a700 

 33,75 mg   B1-vitamin 

   9,90 mg   B2-vitamin 

 13,50 mg   B6-vitamin 

   0,10 mg   B12-vitamin 

 15,75 mg   D-Pantothensyre 

 37,80 mg   Niacin 

   8,04 mg   Folinsyre 

   0,23 mg   Biotin 

 90,95 mg   Mn (glycinchelat 3bE5) 

 90,00 mg   Cu (glycinchelat 3bE4) 

  251,55 mg   Zn (glycinchelat 3bE6) 

   3,15 mg   I (calciumjodat, vandfrit) 

   1,28 mg   Se (selenium yeast) 

   0,08 mg   Co (cobalt-ll-carbonat) 

      0,11 g      MgO (magnesiumoxid) 

  ANALYTISKE BESTANDDELE (pr. kg):    
       

Fordøjelig energi     12,06 MJ 

 0,84 FE 

Råprotein  14,0 % 

Træstof  16,1 % 

Råfedt  11,9 % 

Råaske  5,4 % 

Sukker  5,6 % 

Stivelse  5,3 % 

 

 

 
  

 

 

  INDHOLDS- & SPORSTOFFER (pr. kg):    
 

   Calcium       1,5 %   

   Fosfor      0,5 % 

   Magnesium       0,3 % 

   Natrium    1,4 % 

   Lysin    0,4 % 

    

Jern                            116,46 mg 

Kobber                              96,51 mg 

Mangan                             105,98 mg 

Zink                               273,89 mg 

Selen        1,38 mg 

Kobolt        0,14 mg 

Jod        3,20 mg 
 


