
MULTIVIT
Koncentreret vitamin- og mineraltilskud

Sammensætning:
Calciumcarbonat 20,80 %
Rapskage, fedtrig 20,00 %
Grønpiller 13,40 %  

Hvede 10,00 %            

Vitamin & mineral-
forblanding 11,10 %
Fodersalt 10,50 %  

Monocalciumfosfat 8,60 %
Oliehørfrø 3,00 %    
Leci E*  2,50 %
Magnesiumoxid 0,10 %

Analytiske bestanddele pr. kg

8,00 % Råprotein 
6,10 % Råfedt 
6,10 % Træstof

41,00 % Råaske
2,60 % Sukker
6,40 % Stivelse 

97,30 g/kg Calcium 
23,00 g/kg Fosfor 
40,10 g/kg Natrium

2,00 g/kg Magnesium 
1,40 g/kg Svovl 4,40 
g/kg Lysin
1,50 g/kg Methionin

Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige

222,20 I.E./g A-vitamin, 3a672a
51,00 I.E./g D3-vitamin, 3a671

 10.000,00 mg/kg E-vitamin / Alfa-tokoferol, 3a700
500,00 mg/kg B1-vitamin, 3a821
200,00 mg/kg B2-vitamin, 3a825i
111,00 mg/kg B6-vitamin, 3a831

0,50 mg/kg B12-vitamin
500,00 mg/kg C-vitamin, 3a300

66,10 mg/kg K3-vitamin, 3a711
43,90 mg/kg Folinsyre, 3a316

111,00 mg/kg D-pantotensyre, 3a841
278,00 mg/kg Niacinamid, 3a315

6,10 mg/kg Biotin, vitamin H, 3a880
400,00 mg/kg Fe fra Jern(II)fumerat, 3b105

4.170,00 mg/kg Zn fra Zinkchelat af glycin hydrat, 3b607
3.000,00 mg/kg Mn fra Manganchelat af glycin hydrat, 3b506
1.266,00 mg/kg Cu fra Kobberchelat af glycin hydrat, 3b413

40,00 mg/kg I fra Calciumjodat, 3b202
15,00 mg/kg Se fra Organisk selen, 3b811

1,00 mg/kg Co fra Koboltcarbonat monohydrat, 3b304

HorseLux MultiVit er en vitamin- og mineral-
blanding i pilleform, som udelukkende indehol-
der organiske mineraler og coatede vitaminer. 
Dette sikrer en høj optagelighed hos hesten. 

Foderet har særligt fokus på:
• Høj optagelighed
• Afbalanceret vitamin- og mineralindhold
• Optimal sammensætning

HorseLux MultiVit dækker hestens daglige
vitamin- og mineralbehov og kan doseres

individuelt efter hestens størrelse, alder og 
brug.

Foderet anbefales derfor både til heste i
vedligehold, arbejde, til heste i vækst samt
til drægtige og lakterende hopper. 

Foderet er bl.a. tilsat urterne rosmarin, bukke -
hornsfrø og hvidløg, hvilket giver HorseLux 
MultiVit en god smag og duft samtidig med,
at foderet også indeholder antioxidanter. 

*) Blanding af lecitin og sure olier fra kemisk raffinering af soja. Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Ved tvivl om dosering og foderplan kontakt HorseLux på tlf. 97366444. Ved tvivl om sygdom kontakt din 
dyrlæge. Normerne brugt til udregning af foderplanerne er fra bogen: NUTRIENT REQUIREMENTS OF HORSES.
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Vejledende foderplaner til HorseLux Multivit

Daglig mængde

Pr. 100 kg hest/dagligt

Hest/pony i arbejde 25 g

Hest/pony i vedligehold 20 g

Drægtig eller diegivende hoppe 25 g

Føl 6-12 mdr. (på græs) - ud fra forventet fuldvoksen vægt 20 g

Plag 1-3 år (på græs) - ud fra forventet fuldvoksen vægt 25 g

Det anbefales altid at hesten har adgang til frisk og rent vand,
samt den anbefalede grovfodermængde.

MULTIVIT

Ved tvivl om dosering og foderplan kontakt HorseLux på tlf. 97366444. Ved tvivl om sygdom kontakt din 
dyrlæge. Normerne brugt til udregning af foderplanerne er fra bogen: NUTRIENT REQUIREMENTS OF HORSES.

Sidst redigeret: 14.10.2022




