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Hoof

Support

Soin complet des sabots Biotine,

zinc, cuivre & manganèse

Soin complet des sabots 
Biotine, zinc, cuivre 

& manganèse

Volledige Hoefverzorging 
Biotine, Zink, Koper 

En Mangaan



HOOF SUPPORT

Heeft je paard brokkelhoeven? Is de hoef van slechte 
kwaliteit? vertoont de hoef scheuren of wil je gewoon een 
verbeterde groei van de hoef? Ontdek de Hoof Support uit 
het Special Care assortiment!
Hoof Support is een voedingssupplement ter ondersteuning 
van de consistentie en de structuur van de hoefhoorn. Het 
bevat biotine, methionine en sporenelementen zoals koper, 
zink en mangaan. Deze componenten stimuleren een goed 
gevormde en aangroeiende hoef en geven meer elasticiteit. 
Het verkleint de kans op broze of brokkelige hoeven. Naast 
de verbetering van de hoeven draagt het bij aan een mooie, 
gezonde uitstraling van het haarkleed. 

• Hoof Support is rijk aan biotine, een vitamine die 
aanbevolen wordt om de kwaliteit van de hoorn te 
verbeteren. In combinatie met methionine zorgt het 
voor kracht en weerstand om de hoeven van uw paard 
te versterken. 

• Koper, zink en mangaan spelen een belangrijke rol 
in de productie van keratinocyten, die betrokken zijn 
bij de vorming van keratine. Deze spoorelementen 
zijn in de vorm van chelaten waardoor een optimale 
ondersteuning van de hoefvorming mogelijk is.

Bovenstaande verschillende componenten werken in 
symbiose om de hoeven te ondersteunen bij hun natuurlijke 
groei. 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Onderhoud: 20 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. 
Idealiter samen met het krachtvoer te geven.

Voor optimaal resultaat adviseren wij om de Hoof Support 
minimaal 4 maanden te verstrekken.

SAMENSTELLING:

Analytische bestanddelen:

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

DISTRIBUTEUR

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

Mais, Tarwevoerbloem, Dextrose, Luzerne, Rietmelasse, Maisolie. 

Ruw eiwit     10,9 %

Ruw vet      3,3 %

Ruwe celstof     2,9 %

Ruwe as      3,7 %

Zetmeel      37 %

Suiker       11 %

Methionine     4,0 %

Calcium      1,1 %

Fosfor      0,3 %

Magnesium     0,1 %

Natrium       0,1 %

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

3a880 Biotine     200000 µg

E4 Koper (Koper(II)chelaat van glycinehydraat)   100 mg  

E1 IJzer (IJzer(II)chelaat van glycinehydraat)   62 mg

3b504 Mangaan (Mangaanchelaat van aminozuren hydraat) 25 mg

3b605 Zink (Zinksulfaat monohydraat)   425 mg

3b607 Zink (Zinkchelaat van glycinehydraat)    75 mg

3b815 Selenium (L-selenomethionine)   0,2 mg


