Tilskudd / info
Vitamin E Pelletts
Vitamin E är viktig för störningsfri mulskelfunktion hos t ex hårt arbetande hästar och föl.
Även dräktiga ston kan behöva tillskott för fostrets vävnadstillväxt. Högkoncentrerad ren
vitamin E, utan tillsats av selen. Förp: 3 kg och 10kg hink.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret. Hästar i hårt arbete 60g/dag, normalt arbetande hästar/föl 30g/dag.
1dl = ca 60g.

Vitamin B Pelletts
Tillför i pelleterad form B-vitaminer som gynnar pälssättning samt hästens grovtarms- och
muskelfunktion. Används vid aptitlöshet, vid pälsfällning/pälssättning, samt vid stress t
ex vid transporter, foderbyte etc. Tillför vitamin B1, B2, B6, B12 och biotin. Innehållet
anges per kg. 1 dl väger ca 60 gram.
Förp: 3 kg och 10 kg

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret. Häst 60g/dag, ponny 40g/dag.1dl = ca 60g.
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Miner Original
Miner Original är ett välbalanserat mineraltillskott för hästar i normalt arbete, om inte
mineralinnehållet i övrig grov- och kraftfodergiva är tillräcklig. Ca/P kvot 4,0. Finns i 5 mm
pelleterad form, samt även i granulerad form.
Finns i 8 kg hink och 20 kg säck. Granulerat finns i 25 kg säck.

Utfodringsanvisningar
Ett riktvärde för en vuxen häst i vila och lätt arbete är ca 90–120 g/dag, och vid normalt
arbete ca 120–180 g/dag. För dräktiga ston är riktvärdet ca 150 g/dag och för digivande
ston ca 200 g/dag. Ge 1–1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst och dag som bas.
Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder.
1 dl pelleterat väger ca 80 g, granulat väger något mer.

Miner Extra
Miner extra är ett välbalanserat mineraltillskott för prestationshästar, då
mineralinnehållet i övrig grov- och kraftfodergiva inte är tillräcklig. Ca/P kvot 6,5.
Finns i 8 kg hink och 20 kg säck.

Utfodringsanvisningar
Ett riktvarde för en ponny är ca 90–120 g/dag, för häst i normalt arbete ca 120 g/dag,
och för häst i hårt arbete ca 120–180 g/dag. Ge 1–1,5 kg torrsubstans grovfoder/100
kg häst och dag som bas. Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder.
1 dl väger ca 80 g.
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Miner Summer
Miner Summer är ett välbalanserat mineraltillskott för hästar på bete, eller tillsammans
med vitamintillskott till hästar som till största delen äter grovfoder, om inte
mineralinnehallet i övrig grov- och kraftfodergiva är tillräcklig.
Ca/P kvot 2,0.
Finns i 8 kg hink och 20 kg säck.

Utfodringsanvisningar
Ett riktvärde för en vuxen häst i vila och lätt arbete är ca 60–120 g/dag, och vid normalt
arbete ca 120-180 g/dag. För dräktiga ston är riktvärdet ca 180 g/dag och för digivande
ston ca 240 g/dag.
1 dl väger ca 80 g.

Gastro Support
Vår bästsäljare som säkrar en sund grovtarmsfunktion (hette tidigare MagTarm). En unik
sammansättning av B-vitamin, jästorganismer samt ämnen som motverkar försurning.
Används både förebyggande och vid problem t ex vid stressade situationer som
miljöombyte, transporter, foderbyte och betessläpp.
500 gram och 3 kg hink.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret. Doseringen kan dubblas vid akuta grovtarmsstörningar och vid
behandling med antibiotika. Vid fortsatta problem kontakta din veterinär.
Föl och åringar 10-20 g/dag.
Vuxna hästar 40 g/dag.
Ett doseringsmått innehåller ca 20 g
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Biotin
Pelletstillskott som används vid behov av extra biotin. Skapar förutsättningar för god
hovkvalitet. Brist på biotin kan ge hovproblem. 3 kg hink.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret. Häst och ponny 60 g/dag.
Ett dl innehåller ca 60 g.

Stress Relief
Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan, magnesium, B-vitaminer och aminosyror som
kan balansera hästens temperament i stressade situationer. Med ett starkt psyke är det
lättare att nå framgång.
700 gram hink.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret.
Häst: 30-50 g/dag Ponny: 15-25 g/dag
Ett doseringsmått innehåller ca 15 g.

Electrolytes Pro
Ersätter förlust av flera viktiga elektrolyter i samband med t ex blöt avföring och kraftig
svettning. Förkortar tiden för återställd prestationsförmåga mellan upprepade
ansträngningar och gör hästen mer benägen att dricka vatten. Koncentrerade elektrolyter
som används när salt inte är tillräckligt.
1200 gram hink.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret, viktigt att hästen har tillgång till rent vatten. Häst och ponny 40 g/dag.
Ett doseringsmått innehåller ca 16 g.
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Joint Support
Ett unikt tillskott med fyra komponenter som är viktiga för att upprätthålla ledernas
rörlighet. Kan ges till alla hästar men lämpar sig speciellt till hästar i hård fysisk träning
och för äldre hästar. Tillför MSM, glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra.
700 gram hink.
96 timmars karens.

Utfodringsanvisningar
Blandas i fodret. Häst: 30 g/dag Ponny: 15 g/dag
Ett doseringsmått innehåller ca 15 g.

” Jeg er veldig fornøyd med produktene fra MJB
Kraftfor, og minst like fornøyd med den gode
service vi får som kunde.
Begge deler betyr naturligvis mye for vårt arbeid
her i NP Racing.”
Niels Petersen, Champion Galopptrener Norge og Sverige
Foto: Geir Stabell
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PRODUKT INFORMASJON – KRAFTFOR
Gå direkte til PDF-sidene med informasjon om vårt kraftfor via linken under

” Etter at hestene mine begynte med Krafft fra MJB

har jeg mer enn halvert kraftfôrmengden. De får masse
energi av Sport selv med små doser kraftfôr og elsker
smaken av müslien og mashen. I tillegg har pelsen blitt
blankere og appetitten bedre.
Jeg kunne ikke vært mer fornøyd!

”
Martine Hegna, Sprangrytter, Norges Landslag
Foto: Trine Meiningen
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