
Compleet met vitaminen,
mineralen & sporenelementen



VITAMIN SUPPORT

Staat je paard op een rantsoen met alleen ruwvoer of 
ruwvoer aangevuld met granen? Is je merrie in de laatste 3 
maanden van haar dracht of lacterend? Groeit je veulen of 
jong paard erg hard? Blijft de conditie van je paard achter? 
Is je paard herstellende? Is je paard al wat ouder? Komt je 
paard niet lekker door de verharing heen? Kortom kan je 
paard een boost in vitaminen en mineralen gebruiken? 
Ontdek dan de Vitamin Support uit het Special Care 
assortiment!

Vitamin Support is een graanvrij voedingssupplement op 
basis van Timothee gras, luzerne, gedroogde cichoreipulp 
en brandnetel dat rijk is aan vitaminen, mineralen en 
spoorelementen en kan gegeven worden als volledig 
krachtvoer of als aanvulling op het krachtvoer. Het 
ondersteunt de gezondheid en de vitaliteit. Kortom; voor 
paarden die iets extra’s nodig hebben.

• Compleet vitaminen en mineralen supplement voor 
ondersteuning van gezondheid en vitaliteit. 

• OS Complex, een complex van Koper, Zink en 
Mangaan  voor een ongestoorde botgroei, optimale 
uitharding van het skelet en ondersteuning van pezen 
en banden voor een gezond bewegingsmechanisme. 

• De toegevoegde zeewier bevat een scala aan bioactieve 
stoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem 

• Bevat kalkwier en natriumbicarbonaat voor 
ondersteuning van een gezonde spijsvertering. 

• Extra rijk aan Vitamine E

NIEUW: 

• Bevat het OS-Complex, dus spoorelementen in 
chelaatvorm. Koper zelfs 100% in chelaatvorm 

• Graanvrij op basis van Timothee gras en luzerne, laag in 
zetmeel (3%) en suiker (6%) 

• Bevat gedroogde brandnetels 

Bovenstaande verschillende componenten werken in 
symbiose om paarden te ondersteunen bij hun gezondheid.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Paarden: 100 gram
Pony’s: 1/3 tot 1/2 van bovenstaande hoeveelheid
Drachtige merries: 150 gram (tijdens de laatste 3 maanden van 
de dracht, tot 3 maanden na geboorte)
Veulens (2 mnd.-1 jr.): 50 gram, opbouwend tot 100 gram
Dekhengsten: 200 gram (tijdens dekseizoen)
Idealiter samen met het krachtvoer te geven.

SAMENSTELLING:

Vind alle producten uit het Special Care-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

Timothee Grasmeel , Grasmeel, Luzerne, Raapzaadschroot, 
Gedroogde Bietenpulp, Gedroogde Cichoreipulp, 
Monocalciumfosfaat , Rietmelasse, Calciumcarbonaat, Zeewier 
Gedroogd, Gedroogde Bladeren (Brandnetel), Magnesiumoxide, 
Natriumbicarbonaat, Sojaolie, Natriumchloride.

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit     12,5 %

Ruw vet      3 %

Ruwe celstof     18 %

Ruwe as      22,7 %

Calcium      3 %

Fosfor      1,2 %

Magnesium     1 %

Natrium      0,8%

Kalium      1,5%

Berekende waarden (/kg):

VRE paard      48 g

ME paard     8.3 MJ

EW Pa       0.72 -

UFC       0.72 -



VITAMIN SUPPORT

Vind alle producten uit het Special Care-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

3a672a Vitamine A      250000 IU

3a671 Vitamine D3     25000 IU

3a700 Vitamine E (all-rac-alpha-tocopheryl acetaat)   3750 IU

3a711 Vitamine K3      20 mg

3a821 Vitamine B1 (Thiamine Mononitraat)   200 mg

Vitamine B2 (Riboflavine)    200 mg

3a831 Vitamine B6 (Pyridoxine)    160 mg

3a315 Niacinamide      1000 mg

3a841 Calcium-D-panthenaat    400 mg

Vitamine B12      750 μg

3a316 Foliumzuur      50 mg

3a880 Biotine     8000 μg

3a890 Cholinechloride    1200 mg

3a312 Vitamine C     2500 mg

3b413 Koper (Koper(II)chelaat van glycinehydraat)   500 mg

3b103 IJzer (IJzer(II)sulfaat monohydraat)   300 mg

3b503 Mangaan (Mangaan(II)sulfaat monohydraat)  400 mg

3b506 Mangaan (Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd) 400 mg

3b605 Zink (Zinksulfaat monohydraat)   1500 mg

3b607 Zink (Zinkchelaat van glycinehydraat)    500 mg

3b304 Kobalt (Gecoate korrels kobalt (II)carbonaat)  5 mg

3b201 Jodium (Kaliumjodide)     8 mg

3b801 Selenium (Natriumseleniet)    3 mg

3b815 Selenium (L-selenomethionine)   3 mg

De Special Care producten van EquiFirst zijn GMO-Controlled 
gecertificeerd.


