
ProFeet Flytande 
 

Utvecklad av veterinärmedicinska forskare och godkänd 

av ledande hovslagare, erbjuder PROFEET femstjärnigt 

näringsmässigt stöd för kvalitetsmässig hov llväxt och 

skydd mot spruckna och sköra hovar. 

Bio n har länge se&s som det rä&a närings llsko&et  ll hovar.  

ProFeet innehåller de rekommenderade nivåerna av bio n i 

kombina on med andra vik ga näringsämnen för hovar såsom 

me onin, bio llgängligt svavel, zink samt en komplex samman-

sä&ning av vitaminer och mineraler. 

 

ProFeet erbjuder en helt unik vetenskapligt verifierad sam-

mansä&ning av naturligt ursprungliga an oxidanter, för a& 

stödja hoven och pälsens hälsa och erbjuder e& totalt stöd för 

hela systemet. Som det största organet i kroppen, speglar läder-

huden (hud och hovar) o.a den allmänna hälsan. 

Dåliga hovar och päls kan vara tecken på e& allmänt stressat 

system. ProFeet stödjer leverns hälsa genom a& spola bort 

översko& av toxin. De&a hjälper a& rensa hästens system, vilket 

kommer a& återspeglas i en glänsande päls och starka, friska 

hovar. 

U�odringsanvisning 

Ge ProFeet på hovslagarens rekommenda on eller vid uppenbart nedsa& hovstatus. 

Hästar 600 kg+ 30 ml/dag   400-600 kg 25 ml/dag 

Låg underhållsdos 15 ml/dag 

Ponnyer 15 ml/dag 

Låg underhållsdos 10 ml/dag 

Ingredienser 

Sammansä�ning 

Va&en. Metylsulfonylmetan (MSM), dextrin. 

Tillsatser (per liter) 

Närings�llsatser: dl-Me onin (3.1.1) 29400 mg, l-lysin-monohydroklorid (3.2.3) 49000 mg, mangansulfat-

monohydrat (E5, 1550 mg mangan) 5000 mg, zinksulfat-monohydrat (E6, 3500 mg zink) 10000 mg, Bio n 1000 mg, 

kalcium-D-pantotenat 980 mg, vitamin B6 1360 mg, vitamin C (E300) 40000 mg. 

Organolep�ska �llsatser : Tinktur av Maria stel 37,1 ml,  nktur av gurkmeja 20,6 ml,  nktur av blåbär 16,5 ml, 

 nktur av ingefära 16,5 ml,  nktur av ginko 16,5 ml,  nktur av omija-bär 16,5 ml,  nktur av rosmarin 16,5 ml,  nk-

tur av lakritsrot 12,3 ml,  nktur av oregano 3,3 ml. 

Analy�ska beståndsdelar 

Råprotein 5,4 %, råolja 0,1 %, råaska 1,1 %, väx&råd 0,4 %, va&en 68,2 %, natrium 330 mg/kg. 

Endast  ll häst. Förvaras torrt vid rumstemperatur. E& komple&eringsfoder  ll häst. 

Produkten är registrerad hos Jordbruksverket via Ry�arCompaniet    

 Hovvård 


