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KD.ESROH-TULOSBA MO

Absolut-Horse.dk i Flensborg er leveringsdygtig i frisk højkvalitets hestefoder til tysk
grænsepris indenfor mange mærker, både i sække og Big Bags eks. Pavo, St. Hippolyt,
Salvana, Havens, Eggersmann, Dodson & Horrel, Agrobs, Balios, Marstall, Spillers, Equsana,
Höveler, Saracen, Equifirst, Krafft m.fl. og vores eget Absolut-Horse.dk kvalitetsfoder
i 15 kg sække, Big Bags og til indblæsning i silo samt mange forskellige mineraler, vitaminer
og hestestrøelse, såsom træspåner, træpiller og halmpiller m.m..
Vi har mere end 2000 varenummer og over 40 forskellige mærkevareleverandører.
Desuden tilbyder Absolut-Horse.dk sit eget mærke hestefoder, som består af 24 forskellige
kvalitetsblandinger, her i blandt pillefoder, müsli, mash, lucerne og forskellige
mineralblandinger. Vi har selvfølgelig også Absolut-Horse.dk hestegodbidder ”Goodies” i
forskellige smagsvarianter.
Absolut-Horse.dk's eget hestefoder er et optimeret kvalitetsfoder, som kendetegnes ved at
have et tilpas højt fiberindhold samt et passende lavt sukker- og stivelsesindhold.
Absolut-Horse.dk's hestefoder sortimentet består af foder tilpasset til alle typer heste,
lige fra islænder, hobbyheste og avlsheste til præstationsheste på højt niveau.
Vi er stolte over at levere Absolut-Horse.dk's eget kvalitetsfoder til kendte ryttere der f.eks. er
inden for dressur, spring, travløb, galop, military, western og distance samt til store stutterier,
hestehold og rideskoler i hele Danmark.
Som noget helt unikt tilbyder vi, at du selv at kan sammensætte dit helt eget individuelle
hestefoder. Du fortæller os bare hvilke ingredienser du ønsker i foderet, så producerer vi dit
eget hestefoder, der består af højkvalitets råvarer til meget konkurrencedygtige priser.
Dette tilbyder vi i 15 kg, 1000 kg Big Bags og til indblæsning i silo.
Ordremængden er min. 2 tons i sække/Big Bags og min. 3 tons til indblæsning.
Har du en hestepension, rideklub, et stutteri eller flere heste har du mulighed for at opnå rabat.
Hvis du har en momsregistreret virksomhed med et gyldigt CVR-/SE-/EU- momsnummer,
kan du med fordel købe uden tysk moms hos os!
(dvs. at du heller ikke skal afregne den danske moms og derved sparer på likviditeten)
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Kontakt os via:
Tlf. på: +45 36 98 72 22
Mail til: info@absolut-horse.dk
Så vil vi meget gerne hjælpe og rådgive dig.
Vi taler selvfølgeligt allesammen dansk.
Det er nemt, billigt og hurtigt at handle hos os.
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STELLEP THGIL & TIF ESROH-TULOSBA

FIT & LIGHT (UDEN KORN, MELASSE OG LUCERNE)
Kraftfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Fit & Light Pellets er fri for korn, melasse og lucerne og
derfor særdeles egnet som kalorielet fodring. Et sundt og 100 % kornfrit
foder med et meget lavt indhold af sukker og stivelse. Mineraldelen er
delvis organisk.
Særdeles velegnet til heste og ponyer, der skal tabe sig, sensitive eller
nøjsomme konkurrence- og fritidsheste i vedligehold, let og middel
arbejde.

EGENSKABER
Korn- og melassefrit
Uden lucerne
Lavt stivelses- og sukkerindhold
Rig på urter, som understøtter stofskiftet og fordøjelsen.
Rig på flerumættede omega-3 fedtsyrer, som understøtter leveren og
stofskiftet.
Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og
regenereringen
Højt indhold af råfibre der sørger for en sund tarmflora
Naturlige råvarer
Høj på vitaminer, mineraler og sporstoffer
Tilsat cikorie, som indeholder inulin – et naturligt præbiotika
Lav udfodringsmængde
Til heste med sensitivt mave- og tarmsystem
Til heste der kræver et stabilt blodsukker
Til heste der har brug for mange fibre og energi til arbejde
Til heste der ikke tåler korn, melasse eller lucerne

SAMMENSÆTNING
Grønmel · Æblekvas · Hørfrø · Solsikkebælg · Roeflager · Hørfrøkage ·
Sojaskrå · Cikorie · Calciumcarbonat · Hørfrøolie · Natriumklorid ·
MJ 10,80 / FE 0,82 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

14,00%
4,90%
25,00%
8,00%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,20%
0,50%
0,10%
0,25%

Sukker
Stivelse

4,20%
2,50%

Lysin
Methionin
Tryptophan

0,55%
0,20%
0,20%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Folsyre
Biotin
Kobber
Organisk kobber
Jern
Organisk jern
Zink
Organisk zink
Mangan
Organisk mangan
Jod
Selen
Kobolt

26.000 I.E.
2.600 I.E.
600,00 mg
100,00 mg
0,20 mg
30,00 mg
25,00 mg
15,00 mg
0,20 µg
4,00mg
1.000,00 µg
30,00 mg
30,00 mg
80,00 mg
75,00 mg
45,00 mg
60,00 mg
50,00 mg
75,00 mg
0,80 mg
0,60 mg
0,50 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
0,2 -0,5 kg pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Fit & Light fås i en 15 kg sæk
og kan også bestilles i
1000 kg Big Bags.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.
Ved heste med tandproblemer,
hurtigt spisende eller ældre heste kan
pillerne opblødes i vand.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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STELLEP ECNALAB YGRENE HGIH STROPS ESROH-TULOSBA

SPORTS HIGH ENERGY BALANCE (UDEN KORN & MELASSE)
Kraftfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Sports High Energy Balance er et højtydende,
fuldt vitaminiseret og mineraliseret sports- og præstationsfoder,
der samtidig er 100 % kornfri og har et kraftig reduceret stivelses- og
sukkerindhold. Foderet er et sundt og velsmagende alternativ til
traditionelt sportshestefoder.
Sports- og konkurrenceheste har brug for et højere energiindhold i foderet.
Et optimalt protein- og energiforhold, samt det høje vitaminindhold sikrer
ydeevneparathed og effektiv muskelopbygning.
Endvidere leverer udvalgte fedtkomponenter lige præcis de omega-3
fedtsyrer, som energistofskiftet kræver.
Sports High Energy Balance er korn- og melassefrit, særlig rig på vitamin E
og er med sin specielle sammensætning af vitale stoffer, produceret til
højtydende sportsheste.

Det meget lave stivelses- og sukkerindhold i forbindelse med det høje
fiberindhold, egner sig især for de sportsheste, der kæmper med
maveproblemer.

EGENSKABER
Øget energiindhold
Korn- og melassefrit
Lav udfodringsmængde
Mineraldelen er delvis organisk
Lavt stivelses- og sukkerindhold.
Høj på vitaminer, mineraler og sporstoffer
Højt indhold af råfibre sørger for en sund tarmflora
Rig på flerumættede omega-3 fedtsyrer, som understøtter leveren
og stofskiftet
Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og
regenereringen
Tilsat cikorie, som indeholder inulin – et naturligt præbiotika
Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af slim, som dækker maveog tarmslimhinden med en beskyttende film

SAMMENSÆTNING
Lucernegrønmel · Æblekvas · Hørfrø · Solsikkebælg · Hørfrøkage · Sojaskrå ·
Cikorie · Calciumcarbonat · Hørfrøolie · Johannesbrød · Ærteflager ·
MJ 12,40 / FE 0,94 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

14,50%
6,50%
19,00%
6,20%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,20%
0,50%
0,33%
0,30%

Sukker
Stivelse

4,20%
2,50%

Lysin
Methionin
Tryptophan

0,70 %
0,25 %
0,25 %

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Folsyre
Biotin
Kobber
Organisk kobber
Jern
Organisk jern
Zink
Oranisk zink
Mangan
Organisk mangan
Jod
Selen
Kobolt

26.000 I.E.
2.600 I.E.
800,00 mg
100,00 mg
0,20 mg
30,00 mg
25,00 mg
15,00 mg
0,20 µg
4,00 mg
1.000,00 µg
30,00 mg
30,00 mg
80,00 mg
75,00 mg
45,00 mg
60,00 mg
50,00 mg
75,00 mg
0,80 mg
0,60 mg
0,50 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
0,3 – 0,5 kg pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Sports High Energy Balance
fås i en 15 kg sæk og kan
også bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende
eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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STELLEP DNUORLLA ESROH-TULOSBA

ALLROUND PELLETS (UDEN HAVRE)
Kraftfoder uden havre til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Allround Pellets er et kraftfoder af højeste kvalitet.
Allround bruges som eneste kraftfodertilskud til hø og halm.
Absolut-Horse Allround Pellets møder alle de daglige krav til vitaminer,
mineraler og sporstoffer. Foderet indeholder naturlige råvarer.
Absolut-Horse Allround er en havrefri fuldkornspille og er derfor velegnet
til heste, der bliver for temperamentsfulde af havre.
Desuden er foderet lav på sukker og stivelse.
Velegnet til alle hesteracer, både på vedligeholdelses- og
konkurrenceniveau.

EGENSKABER
Uden havre
Naturlige råvarer
Optimale fiberpiller
Velsmagende opskrift
Komponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov
dækkes
Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og
tryptophan
Pillerne sikrer ens indhold af sporstoffer, vitaminer og mineraler i hver
foderration
Lav udfodringsmængde
Lav på sukker og stivelse
Optimal calcium-fosfor balance
Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Sukkerroefibre · Lucernegrønmel · Havreskalklid · Rørmelasse ·
Calciumcarbonat · Byg ·
MJ 10,70 / FE 0,81 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Sukker
Stivelse

12,00%
3,50%
14,20%
8,50%
1,80%
0,50%
0,40%
0,25%
6,00%
15,80%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

35.000 I.E.
3.850 I.E.
250,00 mg
7,00 mg
14,00 mg
10,50 mg
10,50 mg
52,50 µg
17,50 mg
43,75 mg
1,75 mg
437,50 µg
58,00 mg
195,00 mg
230,00 mg
117,00 mg
1,90 mg
1,17 mg
1,00 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Heste i let til middel arbejde:
200-300g pr. 100 kg kropsvægt/ dag.

1000
kg

Allround fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ønskes fodring med havre, fodres der i
forhold 1:1 og der tildeles et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.
Ved heste med tandproblemer, hurtigt
spisende eller ældre heste kan pillerne
opblødes i vand.
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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REDNUK SEROV REGIS TED

Anja Moa - Dressurrytter

"I min hverdag har jeg brug for foder til avlshopper, føl, plage, ungheste, konkurrenceheste, den
følsomme, nøjsomme og pensionisten på 29 år. Da jeg har et stort hestehold og både avler, træner
ungheste og uddanner heste til Grand Prix niveau er det vigtigt med foder til forskellige behov og
ikke mindst et økonomisk foder. Alt dette fandt jeg ud af at Absolut-Horse.dk kan opfylde."
6
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Happy Horse, Happy Rider
"Min konkurrencehest, Stenkjers Fortuna, som er på vej til Grand Prix debut, har altid været meget
svær at fodre på. Hun er utrolig følsom, meget kræsen og bliver hurtig træt af sin mad. Så jeg måtte
ofte skifte foder, bare for at få hende til at spise et eller andet, så hun havde lidt energi i ridningen,
og for at prøve at bygge muskler op.
Det var et virkelig stort problem for mig, især når vi tog afsted til landsstævner.
Jeg kom altid hjem med en hest som havde tabt sig ihvertfald 50 kg, hvis ikke mere. Det var så
frustrerende, da jeg forlangte meget af hende, for at nå vores Grand Prix mål. Så jeg blev lige som
hele tiden sat et hak tilbage mod målet, da hun jo ikke rigtig kunne trives i den hårde træning uden
mad og energien fra maden.
Jeg besluttede derfor at prøve noget helt nyt og bestille foder fra Absolut-Horse.dk. Det skulle jeg
simpelthen have gjort noget før. Alle mine heste går nu på foder fra Absolut-Horse.dk.
Fortuna får nu Absolut-Horse High Performance og jeg har fået en hel ny hest. Hun er blevet flot
rund, muskuløs og hun står spejl blank i pelsen. Min træner kommenterede for nyligt at hun
syntes at Fortuna var blevet lidt tyk - jeg blev faktisk helt glad, da jeg jo altid har haft det
modsatte problem.
Min avlshoppe og vores plage får Absolut Horse Breeder Complete som er
et komplet fuldfoder til drægtige og diegivende hopper, føl før, under og efter afvænning
samt åringer, ungheste og hingste.
Ridehestene går alle på Absolut Horse High Performance, der er uden havre, da mine heste er
lidt varme. Dette foder er fantastisk til udholdenhed, muskelopbygning og energi, men uden at
de bliver for temperamentfulde. Et par af ridehestene som har brug for meget lavt indhold af
sukker og stivelse går på Absolut Horse Sports High Energy Balance, da indholdet af sukker er
helt nede på 4,20% og stivelse på 2,50%.
De ældre rideheste samt pensionisterne går på Absolut Horse Old Follow Senior Müsli. Dette
foder er en utrolig lækker blanding, og det er lige før at hestene begynder at savle af begejstring
ved fodring. Det dækker alle behov til den ældre hest med vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Konklusionen fra mig er: Efter foderskift til Absolut-Horse.dk ser alle mine heste godt ud.
De er blanke i pelsen, trives rigtig godt og arbejder altid med overskud og positiv energi.
Alle heste får meget mindre at spise end hvad de nogensinde har fået før og jeg har nu en
besparelse på 60 % i forhold til hvad jeg før har betalt årligt. For mig er det en Win Win situation."
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STELLEP ECNAMROFREP ESROH-TULOSBA

PERFORMANCE PELLETS (MED HAVRE)
Kraftfoder med havre til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Performance er et kraftfoder med havre.
Absolut-Horse Performance er en sund og pelleteret foderblanding til alle
formål, der sikrer en solid grundlæggende forsyning af alle vigtige
mineraler, sporstoffer og vitaminer.
Foderet er baseret på kvalitetshavre, men har et middel indhold af stivelse,
der giver god energi til den arbejdende hest.

En optimal balance mellem energikilderne gør
Absolut-Horse Performance velegnet til føl, plag og præstationsheste,
både på vedligeholdelses- og konkurrenceniveau.

EGENSKABER
Med havre
Optimale fiberpiller
Velsmagende opskrift
Lav udfodringsmængde
Lav på sukker og stivelse
Komponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov
dækkes
Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og
tryptophan
Pillerne sikrer ens indhold af sporstoffer, vitaminer og mineraler i hver
foderration
Optimal calcium-fosfor balance
Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt

SAMMENSÆTNING
Byg · Grønmel · Hvedeklid · Sukkerroefibre · Roesnitter · Havre ·
Havreskalklid · Hørfrø · Ca-na-fosfat · Natriumchlorid ·
MJ 10,70 / FE 0,81 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Sukker
Stivelse

11,50%
3,50%
14,20%
8,50%
1,00%
0,50%
0,40%
0,25%
5,80%
18,50%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

18.000 I.E.
2.000 I.E.
150,00 mg
3,60 mg
7,20 mg
5,40 mg
5,40 mg
27,00 µg
9,00 mg
22,50 mg
0,90 mg
225,00 µg
30,00 mg
100,00 mg
120,00 mg
60,00 mg
1,00 mg
0,60 mg
0,50 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Heste i let til medium arbejde:
300-500g pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Performance fås i en 15 kg
sæk og kan også bestilles
i 1000 kg Big Bags.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende
eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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STELLEP ECNAMROFREP HGIH ESROH-TULOSBA

HIGH PERFORMANCE PELLETS (UDEN HAVRE)
Kraftfoder uden havre til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Et sports-og præstationsfoder til alle typer sportsheste.
Absolut-Horse High Performance er en velsmagende, havrefri
fuldkornspille, der tilfører hesten en god og naturlig energi. De forskellige
foderkomponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov
dækkes, hvilket gør, at Absolut-Horse High Performance er et sports- og
præstationsfoder til kunder med høje krav.
Sammensætningen sikrer optimale betingelser for sportshestens trivsel,
muskelopbygning, udholdenhed og energi.
Velegnet til heste, der bliver for temperamentsfulde af havre, både på
vedligeholdelses- og konkurrenceniveau.

10,80%
4,80%
6,00%
8,50%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,80%
0,40%
0,45%
0,20%

Sukker
Stivelse

5,88%
33,10%

EGENSKABER
Uden havre
Lav på sukker
Velsmagende opskrift
Lav udfodringsmængde
Også velegnet til avlsheste og føl
Højt indhold af E-vitamin og kobber
Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt
Komponenter af høj kvalitet sørger for hestens næringsstofbehov
dækkes
Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og
tryptophan
Pillerne sikrer ens indhold af sporstoffer, vitaminer og mineraler i hver
foderration

SAMMENSÆTNING
Majs · Roesnitter · Hvedeklid · Hvede · Byg · Sukkerroefibre · Sojabønneolie ·
Sojaskrå · Ca-na-fosfat ·
MJ 12,50 / FE 0,95 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

20.000 I.E.
2.200 I.E.
260,00 mg
4,00 mg
8,00 mg
6,00 mg
6,00 mg
30,00 µg
10,00 mg
25,00 mg
1,00 mg
250,00 µg
33,30 mg
115,00 mg
135,00 mg
65,00 mg
1,10 mg
0,66 mg
0,55 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Heste i let til middel arbejde:
200-300g pr. 100 kg kropsvægt.

1000
kg

High Performance fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Heste i hårdt arbejde:
300-600g pr. 100 kg kropsvægt.
Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.
Ved heste med tandproblemer, hurtigt spisende
eller ældre heste kan pillerne opblødes i vand.
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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STELLEP ETELPMOC REDEERB ESROH-TULOSBA

BREEDER COMPLETE PELLETS (UDEN HAVRE)
Kraftfoder uden havre til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Breeder Complete er et avlsfoder af højeste kvalitet og
bruges som kraftfoder.
Absolut-Horse Breeder Complete avlsfoder bruges som kraftfoder
sammen med et godt grovfoder og tager højde for det øgede behov for
næringsstoffer til drægtige og diegivende hopper, føl før, under og efter
afvænning, samt ungheste, åringer og hingste.
Velegnet til drægtige og diegivende hopper, føl før, under og efter
afvænning, samt ungheste, åringer og hingste.

EGENSKABER
Rig på essentielle aminosyrer
Indeholder organiske sporstoffer
Ideelt mineral- og vitaminindhold
Balanceret protein og energiforhold
Vægttab kan reduceres efter folingen
Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt
Højt indhold af calcium og fosfor til bl.a. knogleopbygningen
Højt indhold af A vitamin, som understøtter mælkeproduktionen
Proteinkomponenter af høj kvalitet påvirker frugtbarhed,
mælkeproduktion og sædproduktion positivt

SAMMENSÆTNING
Byg · Majs · Sojaskrå (GMO frit) · Lucernegrønmel · Sukkerroemelasse ·
Havreskalklid · Raps · Ølgær · Natriumklorid · Solsikker · Sojaolie ·
Calciumcarbonat · Roepiller · Magnesiumoxyd · Ca-na-fosfat.
MJ 12,50 / FE 0,95 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

15,00%
4,30%
7,75%
9,25%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Sukker
Stivelse

1,60%
0,70%
0,50%
0,40%
7,40%
28,00%

Lysin
Methionin
Tryptophan

7,00 mg
4,00 g
2,00 g

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

27.000 I.E.
2.700 I.E.
350,00 mg
8,00 mg
16,00 mg
12,00 mg
12,00 mg
60,00 µg
20,00 mg
50,00 mg
2,00 mg
500,00 µg
60,00 mg
200,00 mg
240,00 mg
130,00 mg
1,00 mg
1,20 mg
0,60 mg

Ved lavere doser,
anbefales et tilskud
af Absolut
Horsemineral.
Ved heste med
tandproblemer,
hurtigt spisende eller
ældre heste kan
pillerne opblødes i
vand.

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Hopper i fol fra 9. drægtighedsmåned:
300g pr. 100 kg kropsvægt.

1000
kg

Breeder Complete fås i en 15 kg
sæk og kan også bestilles
i 1000 kg Big Bags.

Fra 11. drægtighedsmåned:
500g pr. 100 kg kropsvægt.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Diegivende hopper fra 1. til 3 måned:
500g-600g pr. 100 kg kropsvægt.
Hingste: 650g pr. 100 kg kropsvægt
Føl: ca.300-450g pr. 100 kg kropsvægt
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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STELLEP ROINUJ ESROH-TULOSBA

JUNIOR PELLETS (UDEN HAVRE)
Foder til ungheste i vækst · 3,5mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse Junior er et foder, der er tilpasset føl og plages vækst og
udvikling.
Absolut-Horse Junior dækker fuldstændig unghestens særlige behov for
næringsstoffer.
Essentielle aminosyrer sikrer optimal udvikling og stabil vækst.
Foderet er rig på calcium, kobber og mineraler, som understøtter en sund
udvikling af ledbrusk og knogler.
Ligeledes er det tilsat gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen.
Absolut-Horse Junior er små pressede piller (3,5 mm), som kan spises af
helt små føl. Pillerne kan desuden opblødes i vand, hvis der skulle være
problemer med at tygge.

Velegnet til ungheste i vækst.

Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

Sukker
Stivelse

16,30%
2,50%
6,40%
8,40%
1,40%
0,65%
0,40%
0,30%

6,40%
28,50%

EGENSKABER
Naturlige råvarer
Stimulerer fordøjelsen
Lavt indhold af stivelse og sukker
Fremmer sund udvikling af led og knogler
Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen
Fodres til ungheste i vækst, fra fravænning til 2 års alderen.
Essentielle næringsstoffer der er tilpasset føl og plages vækst og
udvikling

SAMMENSÆTNING
Hvede · Hvedeklid · Soja · Lucernegrønmel · Sukkerroemelasse · Ølgær ·
Byg · Majs · Laktose ·
MJ 11,60 / FE 0,87 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

27.000 I.E.
2.700 I.E.
350,00 mg
16,00 mg
12,00 mg
12,00 mg
60,00 µg
20,00 mg
50,00 mg
2,00 mg
500,00 µg
66,00 mg
200,00 mg
240,00 mg
130,00 mg
1,00 mg
1,20 mg
0,60 mg

Vær opmærksom på,
at føl eller plage skal
have mindst 1,2 kg hø
af god kvalitet eller
1,4 kg wrap pr. 100 kg
kropsvægt/ dag,
samt fri adgang til
frisk drikkevand.

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Som et supplement til den grundlæggende
forsyning sammen med hoppemælken.

1000
kg

Junior fås i en 15 kg sæk
og kan også bestilles i
1000 kg Big Bags.

Anbefalede daglige mængde til føl pr. 100 kg ved
forventede udvoksede legemsvægt fra 8. måned:
Fra 3. leveuge til føllet er 5 måneder fri adgang,
men max. 600 g pr. dag i flere rationer
Fra føllet er 5. måneder fodres ca. 1,0 kg
Fra føllet er 6. måneder fodres ca. 1,4 kg
Fra føllet er 7. måneder fodres ca. 1,7 kg
Fra føllet er 12. måneder fodres med ca. 2 kg
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*
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STELLEP ERBIF ESROH-TULOSBA

FIBRE PELLETS (UDEN KORN OG MELASSE)
Fiberbaseret tilskudsfoder til alle typer heste · 6mm pellet · egnet til foderautomater og til indblæsning i silo
Absolut-Horse FibrePellets anvendes til heste i dårlig huld, sportsheste
der er tynde og mangler muskulatur eller til vedligeholdelse af en god
foderstand.
Pillerne kan med fordel bruges som supplering til det øvrige krybbefoder
ved behov for ekstra kalorier.
Absolut-Horse FibrePellets har et højt indhold af sunde fedtsyrer og
letfordøjelige fibre. Det høje indhold af fibre og fedt giver hesten en god
mæthedsfornemmelse.
Foderet indeholder desuden masser af Omega 3-6-9 fra hørfrø og har et
højt indhold af lysin, som er en god aminosyrekilde til muskelopbygningen.
Absolut-Horse FibrePellets er uden korn og har et meget lav sukker- og
stivelsesindhold. Da der ikke er tilsat foderet vitaminer og mineraler, skal
disse suppleres, hvis ikke hesten får dækket sit behov for næringsstoffer
på anden vis.

EGENSKABER
Uden korn og melasse
Sojaskaller og sojaolie (GMO-frie)
Højt indhold af lysin
Moderat energiindhold
Velsmagende opskrift
Giver en god mæthedsfornemmelse
Meget lavt indhold på sukker og stivelse
Kan bruges som midlertidig eller permanent grovfodererstatning
Kan bruges ved anstrengende præstation for at forhindre dehydrering.
Letfordøjelige fibre giver hesten en positiv effekt på fordøjelsen og
huld.
Til heste med dårlig huld
Til sportsheste der er tynde og mangler muskulatur
Til heste med dårlige tænder kan produktet delvist erstatte den
daglige grovfoderration
Til ældre heste sammen med Absolut-Horse Old Fellow Senior Müsli

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Tørrede sukkerroesnitter · Græspiller· Sojaskaller (GMO frie) ·
Rapskage · Solsikkestrå · Hørfrø · Sojaolie (GMO frit) · Lucerne ·
MJ/kg 11,60FE 0,84 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

12,10%
4,30%
25,10%
5,70%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Lysin

0,40%
0,30%
0,01%
0,15%
0,62%

Sukker
Stivelse

4,45%
3,80%

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
50-100 g tørvægt pr. 100 kg kropsvægt.

1000
kg

FibrePellets fås i en 15 kg sæk
og kan også bestilles i
1000 kg Big Bags.

Anbefales at udfodre den anbefalede fodringsmængde over 2-3 daglige måltider.
Anvend aldrig mere end det anbefalede. Pillerne skal
altid opblødes i koldt eller lunkent vand i forholdet 1:3.
Trækketiden er 15-30 minutter, alt efter vandtemperatur.
Ved fodring udelukkende med FibrePellets og andet
grovfoder, suppleres med Absolut-Horse Horsemineral.
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.

HOLDBARHED
9M

3M

Sæk 9 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*
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REDNUK SEROV REGIS TED

Jon D. Pedersen
Dalumgård Rideklub
"Vi har på Dalumgård Rideklub haft et fantastisk samarbejde med
Absolut-Horse.dk i gennem mange år.
Alle heste på Dalumgård får det samme foder.
De får High Performance uanset om det er elevheste eller heste der
går dressur og spring på høj plan.
Hestene æder det med største glæde og trives særdeles godt.
Vores heste får udelukkende grovfoder, hø og mash.
Med Absolut-Horse.dk foderet får de stor ydeevne, er blanke i pelsen og kolik og
tarmproblemer har vi stort set ikke.
Fodret er meget drøj i brug og jeg har anbefalet det til flere kolleger som også er
meget glade for det."
Jon har været ansat på Dalumgård siden 1988.
Han er uddannet examineret berider og er aktiv konkurrencerytter.
Jon har i sin karriere deltaget i Dressur ved OL i Syndey og Athen
og ved diverse EM og VM.
Han er tidligere træner for Junior Young Riders.
Jon er daglig leder af Dalumgård, samtidigt med at han træner heste og underviser
privatrytterne.

- Jon D. Pedersen -
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RETRU DEM ILSÜMRUTAN ESROH-TULOSBA

NATURMÜSLI MED URTER (UDEN HAVRE)
Kraftfoder til alle typer heste · müsli med urter
Absolut-Horse Naturmüsli med urter er et velsmagende, kraftfoder
til hverdagsbrug, der tilfører hesten en god og naturlig energi.
Velegnet til alle typer heste, både på vedligeholdelses- og
konkurrenceniveau.

EGENSKABER
Strukturrig
Uden havre
Lav udfodringsmængde
Meget lav på sukker og stivelse
Tilfører hesten en god og naturlig energi
Optimal til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt
Komponenter af høj kvalitet sørger for hestens næringsbehov dækkes
Optimeret med essentielle aminosyrer (lysin, methionin og tryptophan)
Den høje strukturandel fremmer tyggeaktiviteten og foderoptagelsen
optimeres

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Grønmel · Havreskalklid · Maltede byg- og majsflager ·
Æblekvas · Sukkerroemelasse · Rapsolie · Snittet Lucerne ·
Calciumcarbonat · Ølgær · Urteblanding af bukkehorn, Timian, Anis,
Rosmarin, Lakridsrod, Fennikel og Pebermynte
MJ 11,00/ FE 0,83 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Svovl
Sukker
Stivelse

11,00%
5,00%
16,70%
8,80%
1,10%
0,50%
0,10%
0,25%
0,14%
7,25%
14,30%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Lysin
Methionin
Threonin
Tryptophan

40.000 I.E.
4.000 I.E.
1.000,00 mg
12,00 mg
26,07 mg
25,32 mg
15,25 mg
100,00 µg
41,02 mg
10,15 mg
756,38 µg
120,00 mg
650,00 mg
500,00 mg
450,00 mg
2,50 mg
2,50 mg
5,15 g
1,80 g
4,80 g
1,70 g

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Til heste i let til middel arbejde:
100 g pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Naturmüsli med urter fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
6M

3M

Sæk 6 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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RETRU DEM ECNALAB ILSÜMRUTAN

NATURMÜSLI BALANCE MED URTER
Kraftfoder til alle typer heste · müsli med urter
Absolut-Horse Naturmüsli Balance er et højtydende, fuldt vitaminiseret
og mineraliseret kraftfoder, der samtidig har et kraftig reduceret
stivelses- og sukkerindhold. Et sundt og velsmagende alternativ til
traditionelt kraftfoder, der fuldt ud dækker behovet selv hos
højtpræsterende heste.
Naturmüsli Balance har et højt energiindhold i foderet. Det høje indhold af
fibre understøtter fordøjelsen og sørger for en sund tarmflora. Et optimalt
protein- og energiforhold, samt det høje vitaminindhold sikrer
ydeevneparathed og effektiv muskelopbygning. Endvidere leverer
udvalgte fedtkomponenter lige præcis de omega-3 fedtsyrer, som
energistofskiftet kræver. Naturmüsli Balance er særlig rig på vitamin E og
er med sin specielle sammensætning af vitale stoffer produceret til selv
højtydende sportsheste.
Det meget lave stivelses- og sukkerindhold i forbindelse med det høje
fiberindhold, egner sig især for de heste, der kæmper med
maveproblemer og metaboliske sygdomme.

EGENSKABER
Øget energiindhold
Lav stivelses- og sukkerindhold
Høj på vitaminer, mineraler og sporstoffer
Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen
Længerevarende og stabil energifrigivelse (slow release)
Essentielle aminosyrer af høj kvalitet, som lysin, methionin og
tryptophan understøtter vedligeholdelsen og udviklingen af
musklerne
Højt indhold af protein til vedligehold og velfungerende muskler
Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og
regenereringen
Højt indhold af råfibre sørger for en sund tarmflora og understøtter
fordøjelsen
Rig på flerumættede omega-3 fedtsyrer, som understøtter leveren
og stofskiftet
Zink, kobber, mangan og selen i delvis organiske forbindelser, sikrer
hurtigere regeneration af hestens immunsystem

SAMMENSÆTNING

Snittet lucerne · Hvedeklid · Havreklid · Æblekvas · Timian · Rapsolie ·
Solsikkeekstraktionsskrå · Rapsekstraktionsskrå · Calciumcarbonat ·
Timothehø · Hørfrø · Ølgær · Rosmarin · Kartoffelprotein · Bukkehorn·
Anis · Fennikel · Lakridsrod · Pebermynteblade ·
MJ 12,40 / FE 0,94 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

13,20%
8,50%
19,30%
11,10%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

1,30%
0,60%
0,30%
0,35%

Sukker
Stivelse

6,60%
4,90%

Methionin
Lysin
Tryptophan
Treonin

0,22%
0,66%
0,21%
0,60%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

27.000 I.E.
3.500 I.E.
850,00 mg
8,00 mg
32,00 mg
21,00 mg
12,00 mg
0,95 µg
10,00 mg
1.150,00 µg
104,00 mg
429,00 mg
426,00 mg
308,00 mg
2,50 mg
1,90 mg
0,22 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
250 – 400 g pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Naturmüsli Balance fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
6M

3M

Sæk 6 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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ILSÜM ROINES WOLLEF DLO ESROH-TULOSBA

OLD FELLOW SENIOR MÜSLI (MED HAVRE)
Kraftfoder til nøjsomme hesteracer · müsli med havre
Foder til seniorheste
Old Fellow Müsli bruges som eneste kraftfodertilskud til hø og halm.
Næringsstofsammensætningen er specielt tilpasset ældre hestes
behov.
Old Fellow Müsli møder alle de daglige krav til vitaminer, mineraler og
sporstoffer, ældre heste har brug for, da behovet for vigtige stoffer af
høj kvalitet, såsom essentielle
aminosyrer og sporstoffer øges.
Specielt udviklet til ældre hestes behov, heste i dårlig form og
tynde heste

EGENSKABER
Naturlige råvarer
Let fordøjeligt fuldfoder
Velsmagende opskrift
Lav udfodringsmængde
Lav på sukker og stivelse
Rig på essentielle aminosyrer, vitaminer og sporstoffer
Essentielle aminosyrer af høj kvalitet, som lysin, methionin og
tryptophan understøtter vedligeholdelsen og udviklingen af musklerne
Zink, kobber, mangan og selen i delvis organiske forbindelser, sikrer
hurtigere regeneration af hestens immunsystem
Forebygger aldersrelateret substanstab
Råvarerne sikrer god ædelyst

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Lucernegrønmel · Havreskalklid · Rapsolie · Gulerødder ·
Mais · Æblekvas · Ærteflager · Molashine · Poppet hvede · Græspiller ·
Bygflager ·
MJ 11,00 / FE 0,83 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Sukker
Stivelse
Methionin
Tryptophan
Treonin

12,70%
5,71%
14,20%
8,40%
1,10%
0,50%
0,40%
0,20%
1,30%
8,19%
18,25%
0,19%
0,17%
0,50%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Lysin

18.100 I.E.
2.007 I.E.
380,00 mg
3,00 mg
6,00 mg
6,00 mg
4,00 mg
40,00 µg
10,00 mg
4,00 mg
200,00 µg
30,00 mg
100,00 mg
120,00 mg
60,00 mg
1,00 mg
0,60 mg
6,00 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
250-500 g pr. 100 kg kropsvægt/ dag.

1000
kg

Old Fellow Senior Müsli fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
6M

3M

Sæk 6 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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REDNUK SEROV REGIS TED

Anders S. Hoeck og Hans Jørgen Hoeck

6
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Anders S. Hoeck og Hans Jørgen Hoeck
Hesselhoej.dk
Hesselhoej er en moderne trænings- og salgsstald med 74 heste.
Virksomheden drives af faderen Hans Jørgen Hoeck og sønnen Anders Hoeck.
Begge har stor erfaring som professionelle konkurrenceryttere på højt plan.
Hans Jørgen har redet heste i både spring og dressur op til Grand Prix og
Anders har bl.a. vundet guld for junior og flere gange vundet Grand Prix og
Grand Prix Special til landstævne.
Resultaterne taler for sig selv. Gennem tiden har Hesselhoej fremstillet flere
hundrede hingste i både spring og dressur med fløjpladser og guldmedaljer til
følge. Det samme gør sig gældende til hoppekåringer, hvor det er blevet til
mere end 20 guldmedaljehopper. Det er lykkedes Hans Jørgen at avle nogle af
verdens bedste heste. Som ét specielt avlsresultat har Hans Jørgen avlet en af
verdens bedste hingste, Hesselhøj Donkey Boy.
”På Hesselhoej har vi nu i en årrække haft et tæt og meget givende
samarbejde med Absolut-Horse.dk. Da vi sælger og udskifter flere af
staldens heste løbende, er det vigtigt for os, at fodre med et produkt, som
garanterer høje kvalitative ingredienser og en ensartet kvalitet.
I samarbejde med Absolut-Horse.dk har vi udviklet et specielt foder,
som er konciperet til de individuelle behov vores heste har,
så de er dækket ind på alle områder.
Hos Absolut-Horse.dk får vi det bedste produkt til den bedste pris på
markedet, hvor vi samtidig også er sikre på, at der ikke bliver gået på
kompromis med kvaliteten. Det samme gør sig gældende mht. vores køb
af strøelse såsom træpiller og spåner.”

- Anders og Hans Jørgen Hoeck 33

ILSÜM DNALECI ESROH-TULOSBA

ICELAND MÜSLI (UDEN HAVRE)
Kraftfoder til nøjsomme hesteracer · müsli uden havre
Et kraftfoder til islændere og andre nøjsomme heste og ponyer.
Absolut-Horse Iceland Müsli er et velsmagende kraftfoder til
hverdagsbrug og tilfører hesten en god og naturlig energi. Foderet er
højt på kobber, zink, svovl, selen og biotin.
Specielt udviklet til den islandske hest og andre nøjsomme heste og
ponyer, som f.eks. haflingere, fjordheste, tinkere og shetlandsponyer.

EGENSKABER
Strukturrig
Uden havre
Lav udfodringsmængde
Lav på sukker og stivelse
Tilfører hesten en god og naturlig energi
Høj på kobber, zink, svovl, selen og biotin
Optimal til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt
Tilsat en bred blanding af vitaminer, mineraler og sporstoffer
Komponenter af høj kvalitet sørger for hestens næringsbehov
dækkes
Den høje strukturandel fremmer tyggeaktiviteten og foderoptagelsen
optimeres

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Majsflager · Bygflager · Molashine · Lucernegrønmel ·
Ærteflager · Roemelasse · Snittet lucerne · Æblekvas · Havreskalklid ·
Ølgær · Rapsolie ·
10,80 MJ / 0,81 FE energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Svovl

Sukker
Stivelse

10,80%
3,90%
17,00%
8,35%
1,10%
0,55%
0,10%
0,23%
0,13%

6,00%
19,00%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Lysin

40.000 I.E.
4.000 I.E.
1.000,00 mg
12,00 mg
26,00 mg
25,32 mg
15,25 mg
100,00 µg
41,00 mg
34,00 mg
10,00 mg
756,00 µg
120,00 mg
653,00 mg
500,00 mg
450,00 mg
2,50 mg
2,57 mg
5,16 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Til heste i vedligehold / let arbejde:
200 g – 500 g pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Iceland Müsli fås i en 15 kg sæk
og kan også bestilles i
1000 kg Big Bags.

HOLDBARHED
6M

3M

Sæk 6 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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LATIV IERFREFAH ESROH-TULOSBA

HAFERFREI VITAL (UDEN HAVRE)
Kraftfoder til alle typer heste · müsli uden havre

Absolut-Horse Haferfrei Vital er en naturlig og alsidig müsli.
Haferfrei Vital bruges som eneste kraftfodertilskud til hø og halm.
Absolut-Horse Haferfrei Vital har et højt indhold af E-vitamin og selen.
Sammen med selen har vitamin E en positiv effekt på musklernes
metaboliske kapacitet, hvilket øger hestens ydeevne.
Åbnet korn og vegetabilsk olie giver en masse fordøjelig energi, hvilket er i
det optimale forhold til indholdet af protein. Foderet er forsynet med
organiske sporstoffer, så som kobber, jern, zink og mangan.
Absolut Haferfrei Vital er velegnet til heste, der bliver for
temperamentsfulde af havre.
Velegnet til alle
konkurrenceniveau.

hesteracer,

både

på

vedligeholdelses-

og

EGENSKABER
Uden havre
Naturlige råvarer
Velsmagende opskrift
Fint havre supplement
Lav udfodringsmængde
Høj på vitaminer og mineraler
Sporstoffer i biologisk højoptagelig form
Gærkultur for en optimal funktion af fordøjelsen
Perfekt til stalde, der kun ønsker at have et foderprodukt
Velegnet til store hestehold, hvor foderøkonomien skal optimeres
Komponenter af høj kvalitet sørger for at hestens næringsstofbehov
dækkes
Optimeret med essentielle aminosyrer som lysin, methionin og
tryptophan
Den høje strukturandel fremmer tyggeaktiviteten og foderoptagelsen
optimeres
Højt indhold af E-vitamin, som stimulerer muskelopbygningen og
regenereringen

SAMMENSÆTNING
Majsflager · Bygflager · Havreklid · Byg · Hvedeklid · Æblekvas · Lucernestrå ·
Solsikkemel · Rapsolie · Hørfrø · Ølgær · Ekstruderet rapsskrå · Sukkerroefibre ·
Lucernegrønmel · Calciumcarbonat ·
MJ 12,00/0,91 FE energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Sukker
Stivelse

10,20%
3,20%
9,10%
7,20%
1,20%
0,50%
0,45%
0,20%
5,83%
33,49%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Organisk kobber
Jern
Organisk jern
Zink
Organisk zink
Mangan
Organisk mangan
Jod
Selen
Kobolt

19.400 I.E.
2.200 I.E.
370,00 mg
8,00 mg
7,00 mg
5,00 mg
46,00 µg
2,00 mg
4,81 mg
400,00 µg
34,20 mg
1,00 mg
104,00 mg
5,00 mg
133,40 mg
5,00 mg
68,00 mg
2,00 mg
1,20 mg
0,65 mg
0,10 mg

PAKNING
15kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
150 g – 300 g pr. 100 kg kropsvægt

1000
kg

Haferfrei Vital fås i en
15 kg sæk og kan også
bestilles i 1000 kg
Big Bags.

HOLDBARHED
6M

3M

Sæk 6 måneder,
BigBag 3 måneder fra
produktionsdato
(uåbnet).*

Ved lavere doser, anbefales et tilskud af
Absolut-Horse Horsemineral.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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ENRECUL RUP ESROH-TULOSBA

PUR LUCERNE (MED 5% SOJAOLIE)
Værdifulde råfibre af 100% tørret ren fransk lucerne
Absolut-Horse Pur Lucerne er 100% ren fransk lucerne fra
Champagneområdet, som tilbyder et højt indhold af værdifulde råfibre.
Lucernen har et lavt indhold af stivelse og er dermed også velegnet til
heste med tendens til forfangenhed.
Lucernen stimulerer tarmfunktionen. Desuden neutraliserer lucerne
mavesyren og øger spytproduktionen.
1 kg lucerne giver 10-12 liter spyt, hvorimod 1 kg havre f.eks. kun giver 3
liter spyt.

EGENSKABER
Lavt stivelses- og energiindhold
Høj foderværdi
Neutraliserer mavesyren
Øget beskæftigelses- og tyggetid
Bedre mæthedsfornemmelse
Øger spytproduktionen
Uden sukker, konserveringsmidler eller smagsstoffer
God og naturlig energi-, protein- og lysin kilde
Egnet til heste med tendens til forfangenhed

SAMMENSÆTNING
100% tørret ren fransk lucerne tilsat 5% sojaolie.
MJ 7,50 / FE 0,57 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råaske
Stivelse

12,00%
5,00%
6,00%
1,00%

Calcium
Fosfor
Magnesium

9,00 g
2,00 g
2,00 g

Lysin

5,00 g

PAKNING

HOLDBARHED

15kg

12M

Pur Lucerne
fås i en 15 kg balle

12 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

FODRINGSANBEFALING
3-4 håndfulde Absolut-Horse Pur Lucerne
dagligt, som blandes i den øvrige
kraftfoderration.
Kan også tildeles alene og i større mængder
med 1-1,5 kg pr. dag.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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REDNUK SEROV REGIS TED

Kamilla Grauff Albrektsen
- Springrytter
”Robin og jeg har en travl hverdag, derfor skal fodringen af vores heste
være nemt, enkelt og fulddækkende.
Vi har derfor valgt Absolut-Horse High Performance, som både kan
bruges til konkurrence- og avlsheste.
Hestene er glade for at spise det og det er nemt at holde huld på dem.”

- Kamilla Grauff Albrektsen -

Robin Grauff Jacobsen
40

Kamilla Grauff Albrektsen
41

HSAM YPPAH ESROH-TULOSBA

HAPPY MASH
Komplet tilskudsfoder tilberedt med koldt eller varmt vand
Absolut-Horse Happy Mash er et tilskudsfoder af højeste kvalitet.
Happy Mash er meget appetitlig og velsmagende og
Mashen regulerer tarmfunktionen og kan gives efter anstrengende
aktivitet, kolik, forstoppelse, operation, som et lækkert mellemmåltid, for at
sikre hesten ekstra væske eller til at skjule medicin og andet tilskud,
da den våde konsistens umuliggør frasortering.
Fordøjeligheden skyldes bl.a. koriander og ølgær.

Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

Anvendes til kræsne heste, heste med tand, kæbe eller tygge problemer
og til ældre heste

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

EGENSKABER

Sukker
Stivelse

Til heste under pelsskifte
Til heste efter hårdt arbejde
Til heste med tandproblemer
Til heste efter operation og kolik
Hurtig at tilberede, kort iblødsætning
Meget velsmagende, selv til kræsne heste
Ølgær leverer vigtige enzymer og naturlige B-vitaminer til fremme
af en intakt tarmflora
Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af calcium og magnesium,
som reducerer syreindholdet i mavesækken
Støtter tarmfloraen og sikrer god fordøjelse
Til sportsheste der ikke drikker/spiser til stævner

SAMMENSÆTNING
Hvedeklid · Bygflager · Havregryn · Majsflager · Ekstruderet hørfrø · Æblekvas ·
Sukkerroemelasse · Rapsolie · Mælkebøtter · Birkeblade · Ølgær · Molashine ·
Brændenælde ·
MJ 11,20 / FE 0,85 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI

Lysin
Methionin
Treonin
Tryptophan

12,00%
6,70%
10,00%
7,40%
0,90%
0,50%
0,70%
0,30%
7,52%
28,79%
0,49%
0,20%
0,55%
0,21%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

14.400 I.E.
1.600 I.E.
100,00 mg
3,00 mg
7,00 mg
5,50 mg
3,70 mg
32,00 µg
10,00 mg
3,50 mg
173,00 µg
24,00 mg
87,37 mg
98,43 mg
100,00 mg
0,80 mg
0,61 mg
0,40 mg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
70-200 g Happy Mash pr. 100 kg kropsvægt.

PAKNING

HOLDBARHED

15kg

6M

Happy Mash
fås i en 15 kg sæk

6 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

Blandes med 1,5-2 gange så meget vand,
hviler i ca. 15 minutter.
Udfodres håndlunkent. Om sommeren kan der
bruges koldt vand, men så skal mashen trække i
ca. 30 minutter.
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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ECNALAB HSAM YPPAH ESROH-TULOSBA

HAPPY MASH BALANCE
Mash uden korn, hvedeklid og sukker
Absolut-Horse Happy Mash Balance er et tilskudsfoder af højeste
kvalitet, produceret af gode og sunde råvarer.
Happy Mash Balance er et meget appetitligt og velsmagende foder,
der med sit lave indhold af af sukker og stivelse kan anvendes til alle typer
heste og ponyer.
Happy Mash Balance regulerer tarmfunktionen og kan gives efter
anstrengende aktivitet, kolik, forstoppelse, operation, som et lækkert
mellemmåltid, for at sikre hesten ekstra væske eller til at skjule medicin og
andet tilskud, da den våde konsistens umuliggør frasortering.
Mashen understøtter ligeledes fordøjelsen i de kolde måneder.

Anvendes til kræsne heste, heste med sart fordøjelse, heste med tand,
kæbe eller tygge problemer, heste under pelsskifte, heste i boksro,
heste efter operation og kolik og til ældre heste.

Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

17,00%
7,35%
17,90%
13,01%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Svovl

1,74%
0,66%
0,55%
0,39%
0,39%
0,15%

Sukker
Stivelse

7,27%
5,40%

EGENSKABER
Hurtig at tilberede, kort iblødsætning
Uden korn- og hvedeklid
Til heste efter hårdt arbejde
Tilsat tangmel (tørrede havalger), som har et højt indhold af calcium og
magnesium, som reducerer syreindholdet i mavesækken
Ekstruderet hørfrø giver et højt indhold af slim, som dækker
maveslimhinden og tarmslimhinden med en beskyttende film.
Ølgær leverer vigtige enzymer og naturlige B-vitaminer til fremme af
en intakt tarmflora
Meget velsmagende, selv til kræsne heste
Støtter tarmfloraen og sikrer god fordøjelse
Til sportsheste der ikke drikker eller spiser til stævner

SAMMENSÆTNING
Ekstruderet hørfrø · Ærteflager · Ølgær · Gulerødder · Æblekvas · Solsikkestrå ·
Tørrede havalger · Mælkebøtter · Birkeblade · Rapsolie · Lucernegrønmel
MJ 9,00/FE 0,68 energi/kg
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INDHOLDSGARANTI

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen

8.750 I.E.
875,00 I.E.
125,00 mg
1,88 mg
9,44 mg
6,04 mg
3,30 mg
13,00 µg
157,90 µg
16,32 mg
66,25 mg
78,34 mg
43,52 mg
0,38 mg
0,72 mg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
100 g Happy Mash Balance pr. 100 kg
kropsvægt.

PAKNING

HOLDBARHED

15kg

6M

Happy Mash Balance
fås i en 15 kg sæk

6 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

Opblødes i lunkent vand. Forhold ca. 1:4.
Trækketid ca. 10 minutter
Om sommeren kan der bruges koldt vand,
men så skal mashen trække i ca. 30 minutter.

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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REDNUK SEROV REGIS TED
6
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Rikke Stautz - Avler
"Jeg er uddannet vet. sygeplejerske samt aut. heste inseminør og har et
hobby stutteri for knabstrupper ponyer.
Det er meget vigtigt for mit avlsarbejde at sundheden og fertiliteten hos både mine
hopper og hingste er i top, samt at mine ungdyr har de bedste muligheder for at
udvikle deres potentiale optimalt.
Knabstrupper ponyen er jo en oprindelig bevaringsværdig dansk hesterace,
der desværre er hårdt truet på genetikken. Jeg har importeret genetik fra
både Italien og Tyskland og avler kat. 1 og 2 ponyer."

"Min ambition er at bevare den danske race, og samtidigt lave kvalitetsponyer der kan og vil.
Blandt mine følhopper findes både Danmarksmestre og internationale deltagelser i bla. EM.
Ballintubber Beauty er nok en af de højest springende ponyer i Danmark, der har sprunget
SA internationalt.
Min fodring har tidligere primært baseret på hø og wrap, dyrket på egne marker samt daglig
fodring med valset byg og havre i kombination med vitaminer, lucerne og lidt fiberpiller.
Det var lidt et tilfælde jeg faldt over blandingen High Performance fra Absolut-Horse.dk.
På papiret så blandingen ud til at kunne opfylde de krav jeg stiller til mit foder,
både med hensyn til indhold samt økonomi.
Jeg besluttede at prøve det af og det har levet op til alle forventninger samt lidt mere.
Mine hopper samt hestene i arbejde ser godt ud, de er blanke i pelsen, trives super godt og
arbejder med stort overskud.
Et stort plus for mig har helt klart været at Absolut-Horse High Performance er så koncentreret
at jeg kan nøjes med at fodre en gang dagligt, uden at komme på for stor udfodringsvolumen.
Det betyder både at arbejdsgangen med at blande og fodre er blevet væsentligt reduceret.
De fleste af mine dyr går i løsdrift og har fri adgang til wrap og hø."

- Rikke Stautz 47

STELLEP LARENIMESROH ESROH-TULOSBA

HORSEMINERAL PELLETS (UDEN MELASSE & KORN)
Mineralfoder til alle hesteracer · 3,5mm piller
Absolut-Horse Horsemineral er et mineralfoder af højeste kvalitet.
For at sikre ydelse, sundhed og frugtbarhed permanent igennem
fodringen, er det daglige målrettede brug af Absolut-Horse Horsemineral
nødvendigt. Dette mineralfoder nedsætter risikoen for manglen af
vitaminer, sporstoffer og mineraler, som hesten ikke optager igennem den
daglige ration af hø, havre, korn, wrap eller græs.
Til alle hesteracer, som kun fodres med lidt eller ingen kraftfoder.

EGENSKABER
Korn- og melassefri
Til heste der kun får grovfoder
Meget lavt sukker- og stivelsesindhold
Til stalde der selv vil blande hestens foder med korn
Til heste som går på døgnfold med græs
Til stalde der er selvforsynende med korn og grovfoder
Pille størrelsen på 3,5 mm egner sig særlig godt til blanding i
grovfoderet
Højt indhold af E-vitaminer og Selen, som er vigtig for
muskelopbygningen og regenerering.

SAMMENSÆTNING
Lucernegrønmel · Calciumcarbonat · Natriumchlorid · Monocalciumfosfat ·
Hørfrøolie · Magnesiumoxid · Ølgær · Dextrose · Fennikel · Koriander.
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

6,30%
6,50%
10,10%
51,00%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

12,00%
2,10%
3,70%
1,65%

Sukker
Stivelse

2,00%
1,00%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen
Kobolt

400.000 I.E.
35.000 I.E.
5.000,00 mg
75,00 mg
300,00 mg
650,00 mg
200,00 mg
500,00 µg
200,00 mg
350,00 mg
50,00 mg
6.000,00 µg
1.000,00 mg
2.500,00 mg
3.000,00 mg
1.800,00 mg
15,00 mg
15,00 mg
10,00 mg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
Føl:
Plag 1 år:
Plag 2 år:
Små ponyer:
Små hesteracer og islændere:
Store heste:
Hest i let til medium arbejde:
Præstationsheste:

30-150 g
50-100 g
100-150 g
50-100 g
75 g
100 g
125-150 g
150-200 g

PAKNING

HOLDBARHED

15kg

12M

Horsemineral
fås i en 15 kg sæk

12 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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XIRBLARENIM ESROH-TULOSBA

MINERALBRIX (UDEN KORN)
Mineralfoder til alle hesteracer
Absolut-Horse Mineralbrix er et mineralfoder til heste af højeste
kvalitet.
Mineralbrix sikrer din hest alle de vitaminer, mineraler og sporstoffer,
den har brug for til sundhed, vækst og ydeevne, både på mark og i løsdrift.
Mineralfoderet egner sig til alle heste i alle aldre og året rundt.
Absolut-Horse Mineralbrix er beregnet til håndfodring og tilføres dagligt.
Dette mineralfoder nedsætter risikoen for manglen af vitaminer,
sporstoffer og mineraler, som hesten ikke optager igennem den daglige
ration af hø, havre, korn, wrap eller græs.

Til alle hesteracer, som kun fodres med lidt eller ingen kraftfoder.

EGENSKABER
Uden korn
Med hørfrøolie
Meget let at dosere
Til heste der er nøjsomme eller kun får grovfoder
Meget lavt sukker- og stivelsesindhold
Til heste som går på døgnfold med græs
Brixene på 15 mm er nemme at give fra hånden og at have i lommen,
da de ikke smuldrer
Tilføres dagligt

SAMMENSÆTNING
Lucernegrønmel · Calciumcarbonat · Natriumklorid · Hørfrøolie ·
Magnesiumoxid · Ølgær · Æblekvas · Sukkerroemelasse ·

50

INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

9,30%
3,00%
13,50%
42,00%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Lysin
Methionin

10,00%
2,50%
2,50%
2,00%
0,40%
0,15%

Sukker
Stivelse

3,90%
1,00%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Cholinklorid
Folsyre
Biotin
Kobber
Jern
Zink
Mangan
Jod
Selen

300.000 I.E.
29.000 I.E.
3.500,00 mg
50,00 mg
220,00 mg
150,00 mg
70,00 mg
380,00 µg
200,00 mg
1.800,00 mg
50,00 mg
5.000,00 µg
1.000,00 mg
2.000,00 mg
3.400,00 mg
2.700,00 mg
20,00 mg
17,00 mg

PAKNING

HOLDBARHED

15kg

12M

Mineralbrix
fås i en 15 kg sæk

12 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. hest og dag:
Små ponyer:
Små hesteracer og islændere:
Store racer:

50-75 g
75 g
100 g

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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SULP XELPMOK REWOP LATIV ESROH-TULOSBA

VITAL POWER KOMPLEX PLUS (UDEN KORN OG MELASSE)
Højt vitaminiseret mineralfoder til alle hesteracer · 3,5mm piller
Absolut-Horse Vital Power Komplex Plus er et højt vitaminiseret
mineralfoder med urter, der kan bruges til alle hesteracer.
Mineralfoderet nedsætter risikoen for mangler i forsyningen af vitaminer,
sporstoffer og mineraler.
Anbefales også i perioder med hård træning og konkurrence, drægtighed,
vækst og fremskreden alder.
Det lave indhold af sukker og stivelse og fravalget af korn gør at
Absolut-Horse Vital Power Komplex Plus også er velegnet til sarte heste.
Foderet er velegnet som kur, der anvendes minimum 2 gange årligt,
f.eks. ved pelsskifte.

EGENSKABER
Naturlige proteiner
Korn- og melassefri
Lav på sukker og stivelse
Høj kvalitet af aminosyrer og højtilgængelige organiske mineraler
Ølgær til en sund tarmflora
Zink og Biotin til hud, pels og hove
Sporstoffer i biologisk højoptagelig form
B-vitaminer for et problemfrit kulhydratskift
Højt indhold af E-vitaminer og selen, som er vigtig for
muskelopbygningen og regenerering
Højt indhold af lecitin, som hjælper på hestens evne til at optage olie
og fedt, vitamin E, antioxidanter og mineraler og på fordøjelsen af
andre komponenter, som f.eks. stivelse

SAMMENSÆTNING
Løvstikke · Koriander · Fennikel · Solsikkekerner · Hørfrøskrå (ekstruderet) ·
Kiselgur · Æblekvas · Hørfrøolie · Ølgær
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INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

17,60%
4,00%
7,10%
34,30%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

7,10%
2,00%
3,50%
2,15%

Sukker
Stivelse

3,50%
2,00%

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Niacin
Folsyre
Biotin
Organisk kobber
Organisk jern
Organisk zink
Organisk mangan
Jod
Selen
Kobolt
L-lysin (HCL)
Lecitin

500.000 I.E.
50.000 I.E.
2.250,00 mg
4.000,00 mg
75,00 mg
350,00 mg
650,00 mg
350,00 mg
500,00 µg
200,00 mg
300,00 mg
50,00 mg
5.500,00 µg
1.000,00 mg
2.500,00 mg
7.500,00 mg
7.500,00 mg
25,00 mg
20,00 mg
30,00 mg
10.000 mg
450,00 mg

PAKNING

HOLDBARHED

25kg

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
15-20 g pr. 100 kg kropsvægt Måleenhed for vores målebæger: 10 ml = 9 g
400 kg hest:
500 kg hest:
600 kg hest:

3 kg

10 kg

Vital Power Komplex Plus
fås i en 3 kg og 10 kg spand
og i en 25 kg sæk

12 M
12 M

12 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

60-90 ml /dag (50-80 g)/dag
80-110 ml /dag (70-100 g)/dag
100-130 ml /dag (90-120 g)/dag

*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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REDNUK SEROV REGIS TED
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John K - Professionel Travtræner
"For at kunne få de bedst mulige resultater ud af væddeløbshestene,
er det yderst vigtigt at hestene får de bedst mulige betingelser for at
kunne præstere. Derfor er det vigtigt med et godt kvalitetsfoder, som
Absolut Horse High Performance, der indeholder alle de vigtige
vitaminer og mineraler og som samtidig er let fordøjeligt.
Dette gør sig gældende her, hvor høj kvalitet går hånd i hånd med et
forenklet koncept i form af et pillefoder, hvilket til dagligt gør det nemt
at dosere for både mine ansatte og jeg."

- John Køhler -

55

KNIZ LAER ESROH-TULOSBA

REAL ZINK (UDEN KORN & MELASSE, GMO FRI)
Tilskud af organisk bundet zink · 3,5mm piller
Real Zink er et letoptageligt, højkoncentreret tilskud af organisk bundet
zink. Det anvendes som en kur i 4 til 5 uger.
Absolut-Horse Real Zink udmærker sig ved dens høje tilgængelighed.
Real Zink indeholder organisk bundne næringsstoffer, der optages hurtigt
gennem tarmen til blodet.
Real Zink kan virke understøttende til hudens regenerering og
gendannelsen af sund hud og pels.
Tilskuddet er særligt relevant med fugtigt vejr og mudder på folden, som
udfordrer hove og pels hos hesten, i perioder med mange insekter og i
forbindelse med pelsskifte.

Kan anvendes til alle hesteracer.
Mangel på zink kan være følgende symptomer:
Hudproblemer, som kløe, tør, skællende hud og hårtab, ujævn hud
Hår og pels, som er stift eller skrøbeligt
Hovproblemer (dårligt horn og bløde såler)
Angreb af muk

SAMMENSÆTNING

INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råolie og råfedt
Råfibre
Råaske

12,00%
3,60%
21,00%
9,50%

Sukker

2,65%

Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium

0,10%
0,35%
0,10%
0,10%
0,40%

Lysin
Tryptophan
Methionin
Threonin

0,28%
0,13%
0,16%
0,31%

Jern

0,95%

Hørfrø · Grønmel

TILSÆTNINGSSTOFFER

(pr. kg)

Zink
Mangan
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12.200,00 mg
1.500,00 mg

PAKNING

HOLDBARHED

900 g

24 M

Real Zink
fås i en 900 g dåse

24 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet dosering pr. hest og dag:
5 g pr. 100 kg kropsvægt
Målebæger: 15 g
Store heste:
30 g pr. dag
Små heste:
20 g pr. dag

Blandes i hestens foder for at sikre optagelsen.
Før opstart på kuren, anbefaler vi at du rådfører dig med
dyrlægen. Ernæringsmæssige mangler kan bestemmes
ved blodprøver og håranalyser.
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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"Absolut-Horse.dk hestefoder sikrer
trivsel og sundhed og indeholder
råvarer af højeste kvalitet"
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SEIDOOG ESROH-TULOSBA

GOODIES
Velsmagende godbidder til din hest
Forkæl din hest med sunde, lækre og velsmagende godbidder fra Absolut-Horse.dk.
Absolut-Horse Goodies kan bruges til træning eller når du blot vil forkæle din hest.
De er lette at have i lommen og nemme at knække over i mindre stykker til brug ved træningssituationer,
hvor man har behov for at tildele mange godbidder. Absolut-Horse Goodies fås i 3 forskellige smagsvarianter.

Eucalyptus

Lakrids

Gulerod
SAMMENSÆTNING

Hvedeklid · Grønmel · Byg ·
Havreskalklid · Roesnitter ·
Sukkerroemelasse ·
Calciumcarbonat ·
Natriumchlorid · Ca-Na-fosfat ·
Mynte

Hvedeklid · Grønmel · Byg ·
Havreskalklid · Roesnitter ·
Sukkerroemelasse · Gulerod
(tørret) · Calciumcarbonat
Natriumchlorid · Ca-Na-fosfat

Hvedeklid · Grønmel · Byg ·
Havreskalklid · Roesnitter ·
Sukkerroemelasse ·
Calciumcarbonat · Biochar ·
Natriumchlorid · Ca-Na-fosfat

INDHOLDSGARANTI
Råprotein
Råfedt
Råfibre
Råaske
Sukker
Stivelse
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
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12,00%
3,50%
14,20%
8,50%
6,00%
15,80%
1,80%
0,50%
0,40%
0,25%

Råprotein
Råfedt
Råfibre
Råaske
Sukker
Stivelse
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

11,60%
3,60%
14,20%
8,40%
7,15%
16,00%
1,80%
0,50%
0,40%
0,25%

Råprotein
Råfedt
Råfibre
Råaske
Sukker
Stivelse
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium

11,80%
3,70%
14,00%
8,40%
7,00%
16,50%
1,80%
0,50%
0,40%
0,25%

PAKNING
1 kg

25 kg

HOLDBARHED
12M

FODRINGSANBEFALING
Anbefalet fodring pr. dag:
Giv op til 200g per hest og dag

Goodies fås i en 1 kg pose og
en 25 kg sæk.

12 måneder fra
produktionsdato (uåbnet).*

EGENSKABER
Lækre og velsmagende
Let at have i lommen 
Nem at knække over
Økonomisk i brug
*Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring.
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?TSEH NID REDJEBRA TDRÅH ROVH
6
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Hvor hårdt arbejder din hest?
For en optimal fodervejledning, er det vigtigt at vide hvor hårdt din hest arbejder, da det har
inflydelse på hestens næringstoff- og fodermængdebehov.
Da det kan være svært selv at vurdere hvor hårdt din hest reelt arbejder, er der udarbejdet
en vejledning, så du nemmere kan bestemme din hests arbejdsniveau:

Vedligehold:

Heste der går på fold eller ikke er i træning.
Hopper i fol der ikke rides/trænes de første 7 måneder er også i vedligehold

Vedligehold/
Meget let arbejde:

Heste der rides 1-2 gange om ugen af ½-1 times varighed pr. gang.
Primært skridt og trav (baneridning/turridning).

Let arbejde:

Heste der rides 4-6 gange om ugen af 1-1½ times varighed pr. gang.
Omfatter let dressur og/eller springning samt trav- og galoparbejde
(bane-/turridning).

Let/
Moderat arbejde:

Heste der rides ca. 6 gange om ugen af op til 2 timers varighed pr. gang.
Kombineret dressur/springning og turridning (trav og galop).
Konkurrenceridning på L-niveau.

Moderat arbejde:

Heste der rides dressur op til 6 gange om ugen af op til 2 timers
varighed pr. gang, men primært trav og galop. Kørerheste.
Konkurrenceridning på M-niveau (springning, dressur og military)

Hårdt arbejde:

Ridning/kørsel/løb ca. 6 gange om ugen, mest trav og galop.
Herunder terrænridning og military på højt niveau og langdistance over 120km.

"Kvalitetsfoder til
fordelagtige priser."
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REDNUK SEROV REGIS TED
6
64

Stutteri Laser Professionel Stutteri
På Stutteri Laser sætter vi korrekt fodring i højsæde.
Derfor ønsker vi et kvalitetsfoder, som kan imødekomme de krav,
som vi sætter for vores avlshopper, ungheste, avlshingste mv.
Foderet fra Absolut-Horse.dk imødekommer vores bredspekteret
behov for fodring og forenkler samtidig processen i det daglige.

- Kathrine og Bo Seisbøll -
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HAR DU SPØRGSMÅL?
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte os og/eller at aftale et uforpligtende personligt møde, hvor vi
ligeledes meget gerne vil medbringe nogle prøver, så du har mulighed
for at teste vores eget Absolut-Horse kvalitetsfoder.

Absolut Energi UG
(haftungsbeschränkt)

Wittenberger Weg 21 / DE-24941 Flensburg
Tel +45 3698 7222 / +49-461-9787 9191
www.absolut-horse.dk / info@absolut-horse.dk

Vi glæder os til at se dig hos os!
Mandag-Fredag fra kl. 08.00-16.45, Lørdag fra kl. 10.00-.11.45
Husk altid at tjekke vores hjemmeside for aktuelle åbningstider

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
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