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Häst och människa - starka partners
Häst och människa har alltid haft ett tätt band. Tidigare användes hästen 
som arbetshäst, men idag är det en fritidspartner. Hästen bidrar till av
slappning, glädje, motion och balans i hästägarens vardag. Hälsa, motiva
tion och arbetslust berättar mycket om hästens välmående och har därför 
också stor betydelse för hästägaren. En behovsoptimerad utfodring är 
förutsättningen för detta och och säkrar ett lyckosamt partnerskap mellan 
häst och männi ska, vilket bidrar till framgång. 

St. Hippolyt - Feeding like nature
Hästen har många olika naturliga födokällor, som alla innehåller ett stort 
spektrum av näringsämnen. Vi har gjort det till vår uppgift att leverera 
denna variation och diversitet genom vårt foder. 
Biologer, veterinärer, agronomer, hästägare och uppfödare arbetar tätt 
till sammans för att koppla den senaste forskningen med nya innova
tiva utfodringskoncept som på ett hållbart sätt säkrar hästens naturliga 
näringsbehov.

Våra kompetenta foderrådgivare hjälper dig med att välja rätt foder.
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Kronan på verket
Toppkvalitetsfoder till hästar som ska 
prestera på hög nivå eller har behov av 
extra energi. Struktur E levererar viktiga 
näringsämnen för stor motståndskraft 
och ett starkt immunförsvar tillsammans 
med en skinande päls. 

• Hög energinivå med moderat innehåll 
av socker och stärkelse

• Högt naturligt innehåll av vitamin E 
från majsgroddar och solroskärnor

• Örter för god matsmältning och 
immunförsvar

Hög kvalitet och god ekonomi
NaturMüsli är ett bra och ekonomiskt 
foder som bidrar med det som hästen 
behöver i en låg dosering. NaturMüsli 
är anpassad för nordiska förhållanden 
och fungerar bra som det enda komplet
terande fodret tillsammans med grovfod
ret. 

• Organiska mineraler och naturliga 
vitaminer

• Låg mängder täcker hästens  
grundläggande behov

• Välsmakande och med råvaror och  
kallpressade oljor av högsta kvalitet

StrukturE® NaturMüsli®

med örter

100-200 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg müsli 
Papperssäck: 25 kg pellets

Den fiberrika utfodringen
NaturMüsli SOLO innehåller en lång rad 
värde fulla fibrer som understödjer tarm
floran och stimulerar hästens egenpro
duktion av fettsyror. Därmed uppnås en 
välfungerande matsmältning, optimalt 
foderutnyttjande och toppmotiverade 
hästar som kan prestera maximalt. Pellets 
bör blötas upp vid givor över 100 g/100 
kg kroppsvikt och måltid på grund av det 
höga fiberinnehållet. 
• Lågt innehåll av socker och stärkelse
• Långvarig och stabil energitillförsel
• Protein av hög kvalitet för uppbyggnad  

av muskler

NaturMüsli 
SOLO®

250-400 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg müsli 
Papperssäck: 25 kg pellets

150-300 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

Vid behov av det lilla extra
NaturMüsli Senior är framtaget för seniora  
hästar eller mer känsliga hästar som har 
ett större behov av ett lättsmält foder.  
Råvarorna är skonsamt förarbetade för att 
bli lätta att omsätta och utnyttja utan att 
belasta systemet. 

• Rik på lättsmälta fibrer
• Välsmakande och skonsamt  

behandlade råvaror, anpassade för 
den äldre hästen

• Innehåller örter, havsalger, oljor och  
oljehaltiga fröer

NaturMüsli 
SENIOR®

150-200  g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

Basfoder

Fodret till lättfödda hästar
Fodret till de hästar som har behov av 
en spannmålsfri fodersammansättning. 
Energin tilldelas genom lågglykokemiska 
fiber istället för energi från spannmål el
ler melass. EquiGuard stabiliserar insulin
funktionen genom vitala spår ämnen som 
magnesium, zink, koppar, mangan, selen 
samt Omega3 fettsyror, lecitin och anti
oxidanter som vitamin E. 
• Till lättfödda raser och hästar med  

metaboliska problem
• Mycket lågt innehåll av stärkelse och 

socker
• Specifik mineralisering för stabilisering  

av kolhydrat och fettmetabolism

EquiGard® 200-350  g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg müsli 
Papperssäck: 25 kg pellets (classic)
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Basfoder

Basfoder för specialraser
Hesta Mix Classic är kallpressade pellets 
som tillför en hög andel av fibrer, örter 
och essentiella aminosyror. Ett foder väl 
anpassat för hästar i behov av en sta
bil energigiva, som inte kommer från 
socker och stärkelse. Exempelvis hästar 
under igångsättning eller unghästar som 
behöver styrka och hull. Vitaminer och 
mineraler är av högsta naturliga och or
ganiska kvalitet och är anpassade för be
hoven i de nordiska länderna. 

• Spårämnen med en hög  
biotillgänglighet

• Långvarig energi
• Havre och melassfri

Hesta Mix® 
Classic

 150-250 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 25 kg

Müslin för specialraser i träning
Den välsmakande Hesta Mix Müslin är ut
formad för hästar i träning som har behov 
av extra energi inför prestation och styrka 
i muskulaturen. Vitaminer och mineraler 
är av högsta naturliga och organiska kva
litet och innehåller är anpassat för beho
ven i de nordiska länderna. 

• Lämplig för hästar med särskilt behov  
av vitaminer och mineraler

• Understödjer hud, päls och hovar
• Havre och melassfri

Hesta Mix® 
Müsli

200-300  g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

Hesta Mix® 
Light Energy

För lättfödda specialraser
Ett högkoncentrerat foder för lättfödda 
hästar med ökat behov av spårämnen 
och essentiella fettyror för hud, päls, ho
var och immunförsvar. Spannmålsgrod
dar levererar en bred sammansättning 
av viktiga amino syror och vitamin E för till 
hästens muskulatur. Vitaminer och mine
raler är av högsta naturliga och organiska 
kvalitet och är anpassade för de nordiska 
länderna. 

• Liten fodergiva
• Reducerat innehåll av socker och 

stärkelse
• Understödjer metabolism och  

ämnesomsättning

100-150  g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg
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Prestation

Muskelunderstödjande utfodring
Detta foder är anpassat för hästar med 
stor muskelmassa men som samtidigt 
inte tål för mycket energi. NutriStar 
är också anpassat till heta hästar som 
ehöver extra näringsämnen för sin 
muskulatur. Energin i detta foder kom
mer framförallt från pektiner, en fibertyp 
som friger energi långsamt. 

• God aminosyraprofil
• Bra till unga hästar under tillridning 

och muskeluppbyggnad
• Ej karens

NutriStar® 300-600 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

Equilyte

Elektrolyter till häst
Dietiskt mineralfoder för hästar. Elektro
lyter kan vara nödvändiga för att upprätt
hålla normal muskelfunktion och vätske
balans vid en stor förlust av vätska hos 
hästen. Equilyte består samma elektrolyt
salter som avges via hästens svett. Beho
vet beror på temperatur, arbetsintensitet 
och individuella behov.

• Inget tillsatt socker eller andra  
smakförstärkare

• Kan med fördel blandas med fodret  
eller med blötfoder, t.ex. Irish Mash

• Ej karens

10-20 g per hest dagligen

Burk: 1 kg

High 
Performer®

För bättre prestation
Fodertillskott med dokumenterad effekt 
påhögpresterande  hästar. High Performer  
ökar cellens egen produktion av cellbe
skyddande ämnen (glutation och super
oxiddismutas). Stor antioxidanteffekt som 
främjar återhämtning efter arbete och 
ökar uthålligheten under arbete.

• Innehåller PSB®-nukleotider som  
stimulerar celltillväxt

• Stöder återhämtning efter hårt arbete
• Ej karens

15 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

Qelan®

Snabb enerigi till hästen
Muskulaturens arbetsförmåga beror på 
energi produktionen i organismens mil
joner mitokondrier (energiproduktio
nen i cellen). Viktiga näringsämnen som  
Bvitaminer, Lkarnitin och koenzym Q10 
kan ge ny energi för trötta muskler. Qelan 
innehåller antioxidanter som naturligt 
vitamin E, vitamin C, selen och koenzym 
Q10 för att skydda kroppens celler.

• Energiboost inför tävlingsstart
• Snabbverkande  utfodra 3040 min  

före prestation
• Ej karens

30-50 g per hest dagligen

Flaske: 700 g

Fiberbaserat proteintillskott till häst
Performance Fiber High Protein är anpas
sat för att komplettera ett grovfoder som 
har ett för lågt innehåll av smältbart rå
protein. Performance Fiber High Protein 
är särskilt välsmakande och kan använ
das i alla sammanhang där hästen be
höver ett proteinkomplement av hög 
kvalitet. Det skulle kunna vara vid muskel
uppbyggnad och för god muskelfunk
tion, eller till avelsstoet eller fölet för att 
försäkra sig om att de täcker det höga 
behovet av protein under dräktighet, di
givning och under fölets första levnadsår. 

• Högt innehåll av smältbat råprotein 
och aminosyror

• Högt innehåll av lättsmälta fibrer
• GMOfritt och lokat producerad soja

Performance
Fiber High Protein

100-200  g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 25 kg
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Prestation
Int. Sports
Champions Claim®

Super
Condition®

Till den högpresterande hästen
Kompletteringsfodret som säkrar ett 
gott hull och optimal muskelstyrka till 
prestations hästen. Utvecklat i samarbete 
med Kentucky Equine Research Institute.  
Kan användas som komplement till 
grovfodret för extra energi beroende på 
hästens behov. 

• Organiska mineraler och naturliga 
vitaminer

• Till prestationshästen, som ska använ
da energi från både fett och stärkelse

• Ej karens

Mer energi till musklerna
Ett foderkomplement som ger en energi
boost och samtidigt stöttar muskelme
tabolismen. SuperCondition är rik på 
näringsämnen till musklerna, i form av en 
hög antioxidantnivå för beskyddande av 
muskelcellerna samt ett högt innehåll av 
essentiella aminosyror för återhämtning 
och uppbyggnad. 

• För hårt arbetade hästar
• Energiboost
• Ej karens

500-700 g per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

50-100 g per 100 kg/dag 

Papperssäck: 20 kg 
Hink: 5 & 10 kg 

Mashen för den högpresterande hästen
Performance Mash är särskilt utecklad för 
hästar i tävlingssäsong, då det är en tid 
som är särskilt viktig att hästen har god 
aptit, mximal foderutnyttjande och får i 
sig tillräckligt med vätska. Med hjälp av 
lättillgänglig muskelenergi får hästen de 
optimala förutsättningarna att utnyttja sin 
fulla potential. Dessutom bidrar Perfor
manche Mash till en snabbare återhämt
ning. 

• Smidig muskulatur
• Elektrolyter för återhämtning av  

vätskebalansen
• Ej karens

Performance
Mash®

50-200 g per 100 kg/dag

Hink: 7,5 kg

Gold Medal®

För optimalt fungerande muskler
Muskeluppbyggande tillskott för hästar 
i arbete. Anpassat för hästar under upp
byggnadsperiod då musklerna påfrestas 
och behöver extra näring. Optimerar 
muskelmetabolismen och underlättar 
återhämtningen efter träning. Innehåller 
spirulinaalger, essentiella amino syror 
samt naturligt vitamin E.

• För välutvecklade muskler
• Främjar muskelmetabolismen
• Ej karens

15 g per 100 kg/dag

Hink: 10 kg 
Refill-påse: 5 kg



8      |

Avel

Till det dräktiga stoet
EquiLac är ett foder för dräktiga och digivande hästar som 
utfodras under hela dräktigheten och till slutet av digivnin
gen. EquiLac bidrar med extra energi och de näringsäm
nen som stoet har behov av under hela perioden, så att 
även fölet får i sig rätt näringsämnen redan som foster.

• Mineraler, spårämnen och vitaminer  
i biologisk lättupptaglig form

• Balanserat protein och energiinnehåll
• Stimulerar mjölkproduktionen

EquiLac®

Från betäckningstillfället till
8. dräktighetsmånad .......................300 g per 100 kg/dag  
8.-9. dräktighetsmånad ...................350 g per 100 kg/dag 
9.-11. dräktighetsmånad ................400 g per 100 kg/dag 
1.-3. laktationsmånad ..............400-500 g per 100 kg/dag 
4. laktationsmånad till
avvänjning .................................350-400 g per 100 kg/dag 
1 månad före avvänjning trappas EquiLac ner under 14 dagar.

Papperssäck: 25 kg pellets 
Papperssäck: 20 kg müsli

Det självklara valet till ditt föl
Fohlengold kan introduceras till fölet så snart det visar intres
se för stoets foder eller vid ca 3 veckors ålder. Fohlengold 
innehåller en bred sammansättning av ingredienser som 
stödjer upprättandet av en väl fungerande tarmflora. Sam
mansättningen är också anpassad för att stödja tillväxten 
och för en optimal utveckling hos det unga fölet. Fohlengold 
rekommen deras upp till 2 års ålder och kan sedan fasas ut 
och ersättas av kompletteringsfoder för vuxna hästar.
• Mineraler i organisk form
• Matsmältningsstimulerande ingredienser
• Vetenskapligt dokumenterad effekt

Fohlengold®

Förväntad vuxenvikt ca 400/600 kg
  3. levnadsveckan till ..............................................................
  6. månad  ............................ fri tillgång  (max. 400/600 g) 
 6.-12. månad  ............................................. 500/900 g/dag 
12.-18. månad  ...........................................600/1200 g/dag 
18.-24. månad  ..........................700-800 g/1,3-1,5 kg/dag
Vid 24. månad ....................... Fohlengold fasas ut samtidig 

som vuxenfodret introduceras.
Papperssäck: 25 kg pellets 
Papperssäck: 20 kg müsli

Till avelshästen
Inför betäckning ska både avelshingsten 
och stoet utfodras med rätt närings
ämnen. Här kan β-Carotin Mare-Y-Mix 
täcka det extra behovet av vitamin A och 
E som kroppen behöver inför och under 
dräktigheten. Under vintertid kan det vara  
svårare att täcka behovet av A och E vita
min och därför kan det vara en bra strategi 
att komplettera med tillskott redan innan 
planerad inseminering eller betäckning. 

• Ökat behov hos avelshästar
• Genererar tydligare brunst
• För god fertilitet

Fölfoder
Foal Vitality är ett fölfoder för de raser el
ler individer som inte tål stora mängder 
stärkelse och socker. Fodret är närings
mässigt anpassat för att stödja den unga 
hästens tillväxt utan att tillföra stora 
mängder energi.

• Till föl av lättfödda raser
• Rik på fibrer
• Relevanta näringsämnen för optimal 

tillväxt hos fölet

Stofoder
Easy Breeder är ett avelsfoder för raser 
eller individer som inte tål stora mängder 
stärkelse och socker. Näringsinnehållet är 
anpassat för dräktiga och digivande ston, 
utan att tillföra stora mängder energi. 

• Till lättfödda hästar
• Lågt innehåll av socker och stärkelse 
• Relevanta näringsämnen för  

det dräktiga och digivande stoet

ß-Carotin Mare-Y-Mix
20 g per 100 kg/dag till ston och hingstar från december till april 
tillsammans med den vanliga fodring

NaturMüsli® Easy Breeder
(per 100 kg dagligen)

1.-8. dräktighetsmånader ............................... 150-200 g
9.-11. dräktighetsmånader  ............................ 250-300 g
1.-3. laktationsmånader ................................... 300-350 g
4.-6. laktationsmånader till avvänjning ............200-250 g

Papperssäck: 20 kg

NaturMüsli® Foal Vitality
(per 100 kg förväntad vuxenvikt dagligen)

 3. levnadsveckan6. månad  fri tillgång (max. 50-100 g)
 6.-12. månader ..................................................100-120 g 
12.-24. månader ..................................................120-150 g 

Papperssäck: 20 kg

Hink: 3 kg
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Avel
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Fibrer till den seniora hästen
Glyx-Wiese Senior Fibre används som 
komplement till grovfodergivan hos 
äldre hästar eller andra hästar som har 
tandprobem. Glyx-Wiese Senior Fibre 
är finhackat grov foder som bidrar till en 
ökad diversitet av gräss orter och örter i 
den totala fodergivan. Utfodras efter be
hov och kan blötas upp i vatten.

• Fri från spannmål och melass
• Stimulerar tarmen för en  

god tarmfunktion hos den äldre hästen
• Bör kompletteras med ett heltäckande 

mineraltillskott,  
tex. Gemüse-Kräuter-Mineralien

Välsmakande, hackade fiber
Viktiga grässorter, örter, blommor och 
ett högt innehåll av essentiella närings
ämnen. Lätt krossade gula linfrö tillför 
extra omega-3 fettsyror och bidrar till 
god matsmältning. Glyx-Wiese Müsli är 
spannmål och mellassfri vilket gör det 
lämplig till lättfödda hästar och hästar 
med metaboliska problem.

• Fibertillskott som kan komplettera  
grovfodergivan 

• Ska kompletteras med ett fulltäckande 
mineraltillskott,  
tex. Gemüse-Kräuter-Mineralien

• Understödjer hästens tarmfunktion

Kallpressade fiberpellets
Glyx Wiese höcobs tillför en bred sam-
man sättning av grässorter och örter som 
är skonsamt skördade och bearbetade, 
för att bibehålla näringsämnen och fiber
struktur. Utfodras alltid i kallt eller ljum
met vatten. Ger möjlighet att komplettera 
grovfodergivan och samtidigt tillföra 
hästen vätska. 

• Lågt innehåll av socker och stärkelse
• Uppblött på 510 min. Låt stå  

max 30 min på sommaren, med  
hänsyn till värme och jäsningsrisk

• Dammfria grässorter och örter som  
stimulerar tarmfunktionen

Snabbupplösliga fiberpellets
Glyx-Wiese Wiesentaler är en kombina
tion av utvalda grässorter och örter av 
högsta näringsmässiga och hygieniska 
kvalitet. Det är slaget i det artrika om
rådet i närheten av Bodensee som har 
optimala förutsättningar för det klimat 
växterna behöver. Efter skörden torkas 
grässorterna och örterna skonsamt i låg 
temperatur för att bibehålla det höga 
näringsinnehållet. 

• Bra alternativ till Glyx-Wiese Höcobs 
pga. kortare uppblötningstid

• Skonsam torkning vid  
låga temperaturer

• Rik på örter

Lucern av god kvalitet
Lucern har ett högt innehåll av protein av 
god aminosyraprofil. Luzerne Mix är en 
blandning gjord på lucern och grönhav
re, som med fördel kan fodras vid varje 
måltid för att öka fiber volymen eller för
länga tuggtiden. 

• Förlänger tuggtiden
• Hög hygienisk kvalitet
• Skonsamt torkat för att bevara  

näringsämnen och struktur

Fiber
Glyx-Wiese® 
Senior Fibre

Glyx-Wiese® 
Müsli

Glyx-Wiese® 
Höcobs

Glyx-Wiese® 
Wiesentaler

Glyx-Wiese® 
Luzerne Mix

1,2-1,5 kg per 100 kg/dag

Papperssäck: 15 kg

1,2-1,5 kg per 100 kg/dag

Papperssäck: 15 kg

1,2-1,5 kg per 100 kg/dag

Papperssäck: 25 kg

1 kg per 100 kg/dag

Papperssäck: 20 kg

150-500 g per 100 kg/dag

Bal: 18 kg
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Mash

Originalmashen
Ett foderkomplement som bidrar till stabilisering 
i hästens matsmältningskanal. Den välsmakande 
mashen stimulerar hästens vätske och foder
intag och kan bland annat med fördel utfodras 
i samband med hård träning eller till stoet efter 
fölning. Utfodras gärna uppblött och bidrar där
med även till återhämtning av vätskebalansen 
och muskelmetabolismen. Blandas med ljum
met vatten (max 40 grader). Låt stå i ca 15 mi
nuter innan utfodring. Irish Mash kan utfodras 
torr då den inte sväller i kontakt med vätska. 

• Innehåller bland annat vetekli, linfrö och öljäst
• Snabb tillredning och mycket välsmakande
• Stimulerar tarmfunktionen

Irish Mash® 70-200 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 7,5 & 15 kg 

Mashen för alla 
En fiberrik mash som är särskilt framtagen för 
hästar som har behov av en utfordring som är 
särksilt skonsam för magen och samtidig har 
ett lågt innehåll av kolhydrater. Glyx-Mash un
derstödjer och återupprättar tarmfunktionen.  
Blandas med ljummet vatten (max 40 grader). 
Låt stå i ca 15 minuter innan utfodring. Under 
sommaren kan kallt vatten användas, låt då  
mashen stå i 30 min innan utfodring. 

• Perfekt till hästar som ska undvika höga nivåer 
av socker och stärkelse

• Högt fiberinnehåll
• Prebeotisk och utresande

Glyx-Mash® 70-250 g  per 100 kg/dag

Hink: 5 kg 
Papperssäck: 15 kg
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Mineraler / Godbitar

Gemüse-Kräuter 
Mineralien

Ekonomiskt mineralfoder
Pelleterat mineralfoder som innehåller 
alla viktiga mineraler, spårämnen, vita
miner och essentiella aminosyror som 
behövs för en bra utfodring. Torkade 
grönsaker, frukt, växtgroddar och örter 
ger god smaklighet, smältbarhet och hög 
upptagningsförmåga.

• Mineral och vitamintillskott
• Högt innehåll av organiska spårämnen
• Passar de flesta hästar,  

inklusiv digivande ston

20-25 g per 100 kg/dag

Hink: 10 kg 
Papperssäck: 25 kg

Sommarens vitaminer och mineraler
Idealisk till hästar på bete som behöver 
vitamin- och mineraltillskott. Praktiskt 
godis format som tillåter en enkel utfod
ring. 

• Godbitar med mineraler och vitaminer
• Högt innehåll av organiska spårämnen
• Anpassat för hästar som har tillgång  

till gräs

SemperCube® 15-25 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

Lobs®

Godbitar till hästen
Ett urval av förstaklassiga råvaror, där frukt 
och grönsaker som äpplen och morötter, 
utgör grunden i denna godbit. Blandnin
gen av stor diversitet näringsämnen gör 
Lobs till en unik belöning.

• Välsmakande med förstaklassiga 
råvaror

• I praktisk godisform
• Täcker inte hästens vitamin och  

mineralbehov

Små hästar: max. 50 g/dag 
Store hästar: max. 100 g/dag

Påse: 1 kg 
Hink: 10 kg

Kalorisnåla godbitar till hästen
Dessa godbitar borde alla hästar få! Glyx-
Lobs godbitar är ett bra alternativ till tra
ditionellt hästgodis. De är kolhydrat och 
energisnåla och är däför ett bra val till 
alla hästar som man önskar belöna utan 
att till föra kalorier.

• Reducerade på socker och stärkelse
• Välsmakande
• Utan melass och spannmål

Glyx-Lobs® Små hästar: max. 50 g/dag 
Store hästar: max. 100 g/dag

Påse: 1 kg
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Mineraler / Godbitar
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HorseCare®

När hästen byter päls
MicroVital är en spårämneskur som re
kommenderas till hästar som är eller har 
varit under hård belastning, som exem
pelvis vid pälsbyte (höst och vår) eller i 
kombination med avel, hårt arbete eller 
behov av återhämtning. MicroVital ger 
snabba och synliga resultat. 

• Innehåller organiskt bundna mineraler 
och spårämnen

• Högt innehåll av zink, koppar och 
mangan

• Innehåller nukleotider från öljäst

MicroVital® 15-20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

För immunsystemet
När hästen byter miljö, som vid stallbyte 
eller tävlingar, kommer bakteriefloran 
i miljön också ändra sig. Det kan bidra 
till ökad belastning på immun försvaret 
och hästen kan bli mer mottaglig för 
virus och infektioner. Hippomun tillför 
närings ämnen som understödjer immun
försvaret, bland annat antioxidanter från 
vindruvkärnextrakt. 
• Understödjer immunförsvaret
• Används med fördel under  

konvalescens
• Pelleterad för enkel utfodring

Hippomun® 6 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

För luftvägarna
Mucolyt är ett effektivt foderkomple
ment som innehåller ett brett urval av 
örter, bland annat pepparmynta, timjan, 
kamomill, svaretkämpar, anis, fänkål, 
kummin och tussilago. För hästar som 
är uppstallade eller ridna i dammiga  
miljöer där det kan finnas behov av att 
stödja luftvägarnas funktion.

• Pelleterat och välsmakande
• Kan användas regelbundet
• 48 timmar karens på grund av den 

höga koncentrationen av örter

Mucolyt® 40 g per 100 kg/dag

Hink: 10 kg 
Refill-påse: 5 kg

Knoblizem®

Vitlökskomplexet
En god kombination av vitlök av top
pkvalitet, örter som rosmarin, peppar
mynta och koriander samt flera vitaminer 
ur B-vitamin komplexet till hästar som är 
känsliga för insektsangrepp och bett. De 
naturliga svavelförbindelserna som finns 
i vitlök understödjer samtidigt hud, hår 
och hovar. 

• Förebygger insektsbett
• Stimulerar metabolismen och  

cirkulationen
• Pelleterad och välsmakande

15-25 g  per 100 kg/dag

Papperssäck: 25 kg 
Hink: 3 & 10 kg
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Vid obalans i insulinregleringen
Ett mineraltillskott som hjälper till att 
kompensera för brister som kan uppstå 
till följd av obalanser som fetma, instabilt 
blodsocker eller insulinresistens. Gluco
Gard förutsätter spannmålsfri utfodring 
och ges ofta som en kur, men kan också 
vara en permanent del av utfodringen 
året runt vid behov. GlucoGard är inte 
fulltäckande av vitaminer och mineraler 
och bör därför kompletteras med mine
ralfoder för att täcka det dagliga behovet.

• Tillför naturliga antioxidanter och 
organiskt bundna mineraler

• Örter och öljäst stödjer regleringen av 
blodsocker och insulin

• Idealisk i kombination med EquiGard

GlucoGard® Ved akutte stofskifteproblemer: 
50 g pr 100 kg/dag 
Forbyggende: 20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

För harmonisering av din häst
GlandoGard är en kombination av anti
oxidanter som naturligt vitamin E, vitamin 
C med hög upptagningsförmåga och 
organiskt bundet selen. Därtill komplexa 
ingredienser som munkpeppar, maria
tistel, bovete, indiska krusbär, ingefära 
och extrakt av öljäst. Hjälper den äldre 
hästen med hormonell obalans.

• Cellskydd genom naturliga antioxidanter
• Skonsam harmonisering av  

ämnesomsättningen
• Används i kombination med EquiGard

GlandoGard® Kroppsvikt: ..........................Per dag 
100 kg .................................. ca 40 g 
200 kg .................................. ca 65 g 
300 kg .................................. ca 85 g 
400 kg ................................ca 105 g 
500 kg ................................ca 125 g 
600 kg ................................ca 145 g

HorseCare®

Hink: 3,75 kg



16      |

HorseCare®

Hefekultur®

Jästkultur för hästens tarmflora
Levande jästkultur kombinerat med 
högupptagligaspårämnen och omega3 
fettsyror tillför naturliga Bvitaminer och 
näringsämnen för att understödja tarm
floran. 
• För att understödja tarmfloran
• Pelleterad för enkel utfodring
• Levande jästkultur

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

Biotin 
Hoof Mixture

Biotin till häst
Biotin Hoof Mixture är ett kompletterings-
foder som främjar hornbildning i hoven. 
Utöver Biotin innehåller den vetegroddar, 
örter, vitaminer och spårämnen som zink 
och selen. Öljäst och svavelhaltiga amino
syror förbättrar hovstrukturen.

• Främjar hovens tillväxt
• Låg dosering
• Rik på organiskt bunden zink

1-3 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

Välmående hovar
Tillför näringsämnen som spannmål, öl
jäst, biotin, aminosyror, zink, organiska 
svavelföreningar, linfrön, vindruvkärn
ekstrakt och Bvitaminer, som stödjer ho
vens struktur, näringsupptag och blodcir
kulation.

• Stödjer och stärker hela hoven
• Ger synliga resultat
• Vetenskapligt dokumenterad effekt

Ungulat® 40 g per 100 kg/dag 
Underhållsdos: 20 g per 100 kg/dag

Hink: 10 kg 
Refill-påse: 5 kg

Kompletteringsfoder till häst
Ett koncentrerat flytande malt-extrakt med 
fem olika maltsorter, örter och hydrolyse
rad jäst. Med sitt naturligt höga innehåll av  
vitamin B är EquiMall Forte särskilt gynn
sam för tarmfloran och för hästar i behov 
av mer enerig.

• Ökar hästens aptit
• Högt innehåll av vitamin B
• Inget tillsatt socker

EquiMall® 
forte

1,5-3 ml per 100 kg/dag

Flaska: 700 g
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Equimeb® 

Hepa

Dietiskt kompletteringsfoder för häst
Equimeb Hepa tillför näringsämnen i hög 
koncentraton som understödjer leverns 
regenerering. Innehåller natur liga an
tioxidanter från vindruvkärnextrakt och 
ett högt innehåll av vitamin E. Därutöver 
inne håller den essentiella aminosyror, 
fettsyror och spårämnen för att under
stödja återuppbyggnad av leverns celler. 

• Leverstärkande tillskott
• För understödjande av levercellernas 

regenerering
• Innehåller Mariatistel och  

Kronärtskocka

10-20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 kg

Dietiskt kompletteringsfoder för häst
För att undersödja leverfunktion vid 
kronisk leversvikt. MetaDiät är ett foder 
som understödjer och avlastar levern 
och är ett alternativ som kompletterings
foder tillsammans med ett näringsrikt 
grovfoder. Samtidigt bidrar de naturliga 
näringsämnena till att understödja tarm
floran. 
• Högt innehåll av avgiftade och  

beskyddande näringsämnen
• Innehåller örter som har en positiv 

effekt på levern
• Pelleterad för enkel utfodring

10-20 g per 100 kg/dag

Papperssäck: 25 kg

Meta-Diät

HorseCare®



18      |

HorseCare®

Vitamin E  
+ Selen

Vid ökad belastning
Dietiskt tillskottsfoder till hästar i be
hov av stöd inför eller efter prestation. 
Antioxidanter som vitamin E, selen och  
Oligomera Proan thocyanos (OPC) be
skyddar hästens celler vid ökad belast
ning i samband med träning eller stress. 

• Antioxidanter
• Används till hästar i hård träning
• Vid selen och vitamin Ebrist

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

Vid muskelspänningar
Dietiskt tillskottsfoder för hästar för 
minskning av stressreaktioner. Makor til
lför hög upp tagligt magnesium i olika ke
miska bindningsformer tillsammans med 
ett högt inne håll av vitamin E och en rad 
näringsmässigt värdfulla örter. 

• Högt inehåll av magnesium,  
vitamin E och C

• Ökar blodcirkulationen
• Hjälper till att motarbeta fria radikaler

Makor® 5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

Vävnadsförnyelse
Brist på livsviktiga ämnen som zink, vita
min C och vitamin E kan påverka immun
försvaret negativt och därmed förhindra 
att vävnad kan förnyas. Lamin forte till
för livsviktiga ämnen som essentiella 
fettsyror, vegetabilska antioxidanter, 
glyko  näringsämnen från havsalger samt 
spårämnen som understödjer immunför
svarets funktion. 

• Viktiga näringsämnen från brunalger
• Högt innehåll av antioxidanter
• Skyddar och reparerar belastade senor 

och leder

Lamin® forte 15-20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

För fria rörelser
Movicur är en kombination av den grön
läppade musslan från Nya Zealand, fer
menterad brun hirs, agariska svampar 
såsom kiselfjädrar, kollagenbildande 
proteiner, svavelhaltiga ämnen, havsalg
extrakt med vävnadsskyddande effekt 
samt en specifik spårämnesförsörjning 
från en rad olika marina näringsämnen. 
Allt detta ger Movicur sin helt enaståen
de effekt på bindväv, sener, ligament och 
skelett. 

• Hästar med problem i  
rörelseapparaten

• Innehåller extrakt från den  
grönläppade musslan och MSM

• Högt innehåll av Omega3 fettsyror

Movicur® 40 g per 100 kg/dag

Hink: 10 kg 
Refill-påse: 5 kg
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Normalisering av tarmfunktionen
Medigest har ett högt innehåll av bio
aktiva cellväggskomponenter från jäst, 
mjölksyrabakterier, vegetabiliska poly
sackarider och funktionella fibrer som 
stimulerar tarmfloran.
• Normaliserar tarmfunktionen
• Aktiverar det tarmassocierade  

immun försvaret
• Stödjer tarmepitelets regenerering

Medigest 40 g pr. 100 kg/dag 
Underhållsdos: 10-20 g pr. 100 kg/dag

Spann: 3 kg

Första hjälpen-bars  
vid störningar i mag-tarmkanalen
Omsorgsfullt utvalda örter och krydd
växter motverkar matsmältningsproble
matik och kan stabilisera en orolig tarm. 
De tillsatta tanninerna ”impregnerar” 
tarm  slemhinnan och gör det svårare för 
patogener att fastna. Med hjälp av de mat
smältningsstimulerande, avslappnande 
och lugnande egenskaperna ger den to
tala sammansättningen en helhetslösning 
för en balanserad mikrobiota hos hästen.

• För en stabil tarm
• Första hjälpenbars vid störningar i 

magtarmkanalen
• Innehåller över 80 olika kryddor och 

örter

CuraColon

Kartong: 1.120 kg (28 bars à 40 g)

För normalisering och mag-/tarmfunktionen
Gastrointestinal bidrar till att upprätthålla  
en intakt mag/tarmslemhinna, främjar 
närings upptagningen i tarmen och en ba
lanserad tarmflora.
• Till hästar med magbesvär
• Innehåller öljäst, PSB®komplex, linfrö  

och betaglukaner
• Stödjer vävnadsregenerering

Gastrointestinal 20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 kg

LinuStar®

Enkel tilldelning av Omega-3 fettsyror
Ett tillskott som uteslutande innehåller 
lättkrossade, gyllengula linfrön som sväl
ler och utsöndrar ett slem när de kommer 
i kontakt med vatten eller matsmältnings
vätskor. Kan användas hela året eller i de 
perioder då matsmältningen och tarmsy
stemet är be lastat, exempelvis på grund 
av sand eller jord i tarmen eller vid ett 
ökat behov av essentiella fettsyror. 

• Mycket skonsamt lättkrossade,  
gula linfrön

• Högt innehåll av värdefulla slemämnen
• Högt innehåll av Omega3 fettsyror

10-20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 & 10 kg

Vid sand i tarmen
Relief Mash understödjer hästens 
förmåga att själv rensa och skydda 
matsmältnings kanalen. Råvaror som kli, 
pektiner och loppfrön har en god vatten
bindande förmåga. Genom att blanda 
med vatten initieras bildningen av slem 
från loppfrön och linfrön. Relief Mash ak
tiverar och stimulerar tarmrörelsen, vilket 
underlättar utrensningen.

• Rensar tarmen
• Skyddar tarmens slemhinnor
• Understödjer och stimulerar  

tarmaktiviteten

Relief Mash
100-200 g per 100 kg/dag (som utrensande kur) 
   50-200 g per 100 kg/dag (som underhåll)

Hink: 7,5 kg
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Anti-Stress
Kräuterpellets®

Minskar oro och stress
Dietiskt kompletteringsfoder till häst. 
För minskning av stressreaktioner. Anti 
Stress örtpellets kan användas för att min
ska oro i stressade situationer. Innehåller 
bl.a. ört- och kryddväxterna baldrian 
(valeriana), passionsblomma, sibirisk gin
seng, humble, citronmeliss och lavendel. 
Rekommenderad utfodringslängd 24 
veckor.

• För minskning av stressreaktioner hos 
hästen med stöd från örter, magnesi
um och Bvitaminer

• För minskning av stressreaktioner 
stress vid stallbyte och boxvila

• 48 timmar karens 

10-20 g per 100 kg/dag

Hink: 3 kg

Equilizer®

Ro till heta hästar
Nervositet, spänning och brist på kon
centration kan bero på brister i närings
försörjningen. Equilizer innehåller en 
särskild sammansätt ning av örter som 
ginseng, citonmeliss och kamomill,  
essentiella fettsyror, aminosyror  bland 
annat tryptofan samt en hög dos vitamin 
B12 som bidrar till att minska stressreak
tioner i utsatta situationer. 

• Till hästar som är heta eller lätt blir 
stressade

• Innehåller rogivande örter
• Kan kan fodras till till alla typer av 

hästar, även dräktiga och digivande

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

HorseCare®
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Tillskott för hästar i behov av micromineraler. Koncenterade micromineraler för att komplettera vid brist. Hestaplus
produkterna kännetecknas med hög biotillgänglighet. De organiskt bundna näringsämnena absorberas genom 
tarmen till blodet, som sedan transporterar det vidare dit det behövs eller lagras. Vi rekommenderar konsultation 
av veterinär inför uppstart av enskilda mineraler, då felaktig utfodring kan bidra till obalans.

Hestaplus
Järn

Kompletteringsfoder till hästar
För hästar med järnbrist. Understödjer 
bildning av hemoglobin och myoglobin. 
Kan användas i stressade situationer vid 
trötthet och underprestation. 

Hestaplus 
Zink

Dietiskt kompletteringsfoder för hästar
För hästar med zinkbrist. Zink är vitalt för 
immunförsvaret, päls och god hovfunk
tion. Kan användas understödjande un
der extra krävande perioder, som under 
återväxt av hovar, vid hudproblem och i 
stressade situationer.

Hestaplus 
Selen

Kompletteringsfoder till hästar
För hästar med selenbrist. Cellskyddande 
antioxidanter behövs särskilt under inten
siv träning, muskeluppbyggnad eller mu
skelspänningar. 

Hestaplus 
Magnesium

Dietiskt kompletteringsfoder för hästar
För hästar med magnesiumbrist. Mag
nesium understödjer god muskel och 
nervfunk tion och kan särskilt behövas un
der nervositet, muskelspänningar och för 
att motverka stressreaktioner.

Hestaplus 
Mangan

Kompletteringsfoder till hästar
För hästar med manganbrist. För 
skelettill växt och avvikelser i mineralise
ring av senor och brosk. Kan användas 
vid muskelrelaterade problem orsakade 
av spänning och försurning. 

Hestaplus
Koppar 

Kompletteringsfoder till hästar
För hästar med kopparbrist. Stärker 
bindväv och främjar skelettillväxten. Kan 
behövas vid särskilda hud eller pigment
förändringar. 

Hestaplus

3,5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

3,5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

3,5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg

5 g per 100 kg/dag

Burk: 1 kg
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Oljor
Nigella-olje

HippoLinol®

Leinöl

Svartkumminolja till häst
Svartkummin är använt som krydda och  
medicin i mer än 2000 år. Svartkummin 
innehåller en hög andel fleromättade 
fettsyror och den eteriska oljan Nigella
olja som är viktig för kroppens bildning 
av prostaglandiner. 

• Understöder immunförsvaret
• Skonsamt kallpressade
• Över 100 olika sekundära växtämnen

Variation av kallpressade oljor till häst
HippoLinol kombinerar linfrö, solros, 
majs och vetegroddsolja till en foder
olja av hög kvalitet med särskilt mång
sidigt fettsyramönster. Obehandlade ört
oljor ingår i receptet och bidrar till hög 
smaklighet. Förutom stärkelsefri energi 
ger HippoLinol möjlighet att erbjuda din 
häst den högsta nivån av fleromättade fet
ter i ett speciellt, mångsidigt fettsyramön
ster som bland annat kan ge god effekt 
under pälsbyte. 

• Optimalt Omega3 och 6 fettsyra
förhållande

• Innehåler flertalet oljor (från linfrö,  
solroskärnor, majs och vetegroddar)

• Högt innehåll av Lecitin

Kallpressad linfröolja
Linfröolja har det högsta innehållet av  
Omega-3 fettsyror av alla kända växtoljor 
och är därför mycket känslig för värme, 
ljus och mekanisk bearbetning. Leinöl har 
noggrannt behandlats för att bevara op
timal oxidativ stabilitet. Den har ett högt 
innehåll av naturligt lecitin som säkerstäl
ler ett bättre utnyttjande av oljan. 

• 50% Omega3 fettsyror
• Högt näringsinnehåll tack vare  

kallpressning
• Naturligt oklar och ofiltrerad på grund 

av lecitioninnehållet

1,5-3 ml per 100 kg/dag

Flaska: 250 & 750 ml

15-25 g per 100 kg/dag

Dunk: 2,5 liter

5-25 ml per 100 kg/dag

Dunk: 2,5 liter 
Flaska: 750 ml
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St. Hippolyt vårdserie
Det är inte bara foderprodukterna som är baserade på naturens egna krafter. 
Även vårdprodukterna är i stor utsträckning baserade på naturliga substanser  

som är lätta använda  och särskilt effektiva. 

Schampoo
För noggrann och skonsam rengöring. Skyddar hud 
och hår mot uttorkning och ger glans till päls, svans och 
man. Perfekt till den känsliga hästens hud. 500 ml

Manspray
Ger silkesglans och lättare borstning av man och svans. 
St Hippolyts manspray innehåller provitamin-D-Panthen
ol för att skydda päls och de långa taglen mot uttork
ning. Minskar tovor och tillför naturlig glans. 500 ml

Läderrengöring
Rengör, desinficerar och gör lädret mjukt och smidigt
Djuprengöring som tar bort även envis smuts. Efter 
rengöring polera lädret med St. Hippolyt Läderbalsam. 
Prova alltid produkten på ett dolt område innan använd
ning. 500 ml

Läderbalsam
Mjukgör och vårdar lädret – innehåller äkta bivax
Tillför naturlig glans, verkar antistatisk och stövavvisan
de. Trots den vattenavvisande effekten kan lädret andas 
och skyddas mot uttorkning och repor. 500 ml

St. Hippolyt 
merchandise

Hos St. Hippolyt har vi en grön 
merchandiseserie av hög kvalitet. 
I denna serie finner du värdefulla 
red skap för din vardag i stallet, 
både till dig och din häst. Du fin
ner bland annat höpåsar av 70 % 
återvunnen plast, en flexihink av 
hög kvalitet och den populära fo
derskopan som du kan använda till 
våra mest populära foderproduk
ter vid den dagliga utfodringen. 

Vårdande produkter / Merchandise



Forskning, utveckling & produktion:
St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH
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St. Hippolyt  Danmark A/S
Øgelundvej 7 · DK7330 Brande
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