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Vital Power Komplex Plus 
Højt vitaminiseret mineralfoder med urter, der kan bruges til alle hesteracer 
 
Absolut-Horse Vital Power Komplex Plus er et højt vitaminiseret mineralfoder med urter,  
der kan bruges til alle hesteracer. 
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  
Absolut-Horse Vital Power Komplex Plus også velegnet til sarte heste, der har tilbøjelighed til  
allergi eller lider af stofskifteproblemer. Kan bruges som dagligt tilskudsfoder.  
Ligeledes velegnet som kur, der anvendes minimum 2 gange årligt, f.eks. ved pelsskifte. 
 

• Naturlige proteiner 
• Korn- og melassefri 
• Lav på sukker og stivelse 
• Høj kvalitet af aminosyrer og højtilgængelige 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. 
 

Anbefalet fodring per dag:  
15-20 g pr. 100 kg kropsvægt - Måleenhed for vores målebæger: 10 ml = 9 g 
v/400 kg hest = 60-90 ml pr.dag (50-80 g) pr.dag 
v/500 kg hest = 80-110 ml pr.dag (70-100 g) pr.dag 
v/600 kg hest = 100-130 ml pr.dag (90-120 g) pr.dag 
 
Råvarer:  
Løvstikke · Koriander · Fennikel · Solsikkekerner · Hørfrø Ekstraktions Skrå · Kiselgur · Æblekvas · Hørfrøolie · Ølgær. 
 
Indholdsgaranti:  
Råprotein 17,60% · Råfedt 4,00% · Råfibre 7,10% · Råaske 34,30% · Stivelse 2,00% · Sukker 3,50% ·  
Calcium 7,10% · Fosfor 2,00% · Magnesium 2,15% · Natrium 3,50%. 
 
Tekniske tilsætningsstoffer:  
Lecitin 450 mg 
 
Tilsætningsstoffer: 
Vitamin A 500.000 I.E. · Vitamin D3 50.000 I.E. · Vitamin C 2.250 mg · Vitamin E 4.000 mg · Vitamin K3 75 mg · 
Vitamin B1 350 mg · Vitamin B2 650 mg · Vitamin B6 350 mg · Vitamin B12 500 mcg · Pantethonsyre 200,00 mg 
· Niacin 300,00 mg · Folinsyre 50,00 mg · Biotin 5500,00 µg · Kobber (E4) 1000,00 mg · Jern (E1) 2500,00 mg ·  
Zink (E6) 7500,00 mg · Mangan (E5) 7500,00 mg · Jod (E2) 25,00 mg · Selen (E2) 20,00 mg · Kobolt (E3) 30,00 mg 
· L-lysin (HCL) 10.000 mg 
 
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato (uåbnet)                                    Spand: 3 kg og 10 kg 
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring. 


