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Produktkort

Every Day Happy
Tilskudsfoder til heste
Indhold
Græspiller, Hørfrø, Monocalciumfosfat, Tørrede roesnitter,
Magnesiumoxyd, Calciumcarbonat/kridt, Natriumklorid/fodersalt,
Vitamin-forblanding,, Aroniabær, Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering palme*, L-Lysin monohydroklorid (3.2.3), Diamol DL 20G, Spirulina,
Methionin 40 (3.1.1), RC Herbal Fusion #1; Rosmarin, Bukkehornsfrø,
Brændenælde, Kardemomme, Anisfrø, Koriander.
* Bæredygtigt produceret og RSPO certificeret palmeolie. www.RSPO.org

Næringsstofprofil

Analytiske bestanddele
Pr. FE

Pr. kg.

FE/foderenhed

11,50% Råprotein

0,59

10,40% Råfedt

Fordøjeligt råprotein

151 gr

90 gr

12,50% Træstof

Fordøjelige cellevægge

333 gr

198 gr

31,30% Råaske

Stivelse

8 gr

5 gr

Sukker

79 gr

47 gr

0,56% Methionin

150 gr

89 gr

4,35% Calcium

Fedtsyrer

1,56% Lysin

2,70% Fosfor
1,91% Natrium
1,00% Kalium
0,13% Svovl
3,07% Magnesium

Tilsætningsstoffer, tilsat pr. kg.
Ernæringsmæssige
149.974 i.e. A-vitamin (3a672a)
13.022 i.e. D3-vitamin (3a671)
2.800i.e. E-vit all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)
150 mg B1-vitamin (3a821)
90 mg B2-vitamin
104 mg B6-vitamin (3a831)
0,5 mg B12-vitamin
170 mg Ca-d-pantotensyre (3a841)
250 mg Niacinamid (3a315)
14 mg Biotin (3a880)
2.000 mg Cholinchlorid (3a890)
46,0 mg Folinsyre (3a316)
21,0 mg K3-vitamin (3a711)
400 mg C-Vitamin (3aE300)
1.280 mg Fe, jern-II-sulfat, monohydrat (3b103)
250 mg Cu, kobber-II-sulfat, pentahydrat (3b405)
250 mg Cu, kobber-(II)-glycinhydrat (3b413)
660 mg Mn, mangansulfat (3b503)
410 mg Mn, manganchelat glycinhydrat (3b506)
1.125 mg Zn, zinksulfat (3b605)
375 mg Zn, glycinchelat (3b607)
12,8 mg I, calciumjodat vandfrit (3b202)
1,5 mg Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304)
4,2 mg Se, natriumselenit (3b801)
4,2 mg Se, chelateret (3b8.10)
2,48 mg Mo, natriummolybdat (3bE7)

Teknologiske
17.624 mg Kisel - Diatomejord (E551c)

Brugsanvisning

Every Day Happy anvendes sammen med stråfoder/grovfoder i henhold til doseringsskema
og yderligere produktinformation, som kan hentes på: www.regulatorcomplete.com.
Må anvendes med indtil 44,0 gram pr. kg af den samlede mængde daglige foder.

Produceret i Danmark

af 208-R756040/NAG, Helsinge, for Regulator Complete ApS, CVR nr. 33963394
Product ref.no: 29264_2739-260821

Velkommen til det
enkle staldkøkken
Vores udgangspunkt er, at dit staldkøkken skal
være enkelt, og at det skal være let for dig at
fodre dine heste i det daglige.
Optimal ydeevne, god indlæring og effektiv restitution, samt stressbalancering er
det, jeg forventer, at mit staldkøkken skal
bidrage med.
Min kærlighed og passion til og for heste,
samt ønsket om, at vi sammen kan skabe de
bedste rammer for sunde, velfungerende og
glade heste, er afsættet for vores udvikling
af de nye produkter.
Every Day Happy vitamin-, mineral- og
urtetilskud er det første nye produkt i mit
staldkøkken.
Every Day Happy dækker sammen med
et kvalitetsstråfoder fuldt ud din hests
behov i forhold til KER/Kentucky Equine
Research’s anbefalinger.
Basis er alt det gode fra den Regulator Complete, du kender i dag. Every Day Happy er
forbedret på 6 væsentlige punkter:

• Lucerne er fjernet
Mere af det gode:
• 20% hørfrø
• Dobbelt op på urter
• 4 gange mere kisel
Nye superfoods:
• Spirulina
• Aroniabær
Every Day Happy er fri for korn og gær og
alle ingredienser er naturlige og GMO fri.
Det understøtter din hests præstationsevne
og restitution bedre, balancerer immunforsvaret og forbedrer fordøjelsen.
Urteblandingen sikrer, at tarmen optager
alle næringsstoffer optimalt. Sukker- og
stivelseindholdet er fortsat lavt.

Kasthor og Ingeborg

Optimering af vores formulering betyder, at
udfodringsmængden kan nedsættes med op
til 25% i forhold til den orginale Regulator
Complete.
Jeg håber, at du og din hest bliver glade for
Every Day Happy.
Kærlig hilsen

Ingeborg Rahbek Pedersen

”Udgangspunktet for god fodring er altid
et godt kvalitetsstråfoder”
Ingeborg

Hvorfor gør
Every Day Happy
en forskel?
Optimal ydeevne, god indlæring og effektiv
restitution, samt stressbalancering er målet
med Every Day Happy.

Every Day Happy er en forbedret formulering af den orginale Regulator Complete,
du allerede kender.
Den dækker fuldt ud din hests behov i forhold KER/Kentucky Equine Research normer.
Det er en enkel måde at fodre på, der styrker
optagelsen af næringsstoffer, og som gør det
er nemt at tilpasse energibehovet.

Passer til alle heste
Every Day Happy gør det let at fodre fleksibelt og balanceret, så det tilgodeser din
hests behov uanset om den er:
•
•
•
•
•

føl og unghest
drægtig og/eller diegivende hoppe
avlshingst
fritidshest
højt ydende konkurrencehest, uanset
disciplin

Urter og Superfoods
Superfoods er naturlige råvarer, der er
særligt rige på vitaminer, mineraler og antioxidanter. Aroniabær og Spirulina er blandt
de nye ingredienser i Every Day Happy. De
bidrager til en sund tarmflora og til et kompetent immunsystem. Styrker led, muskler,
knogler og hove samt forbedrer restitutionen efter arbejde. Læs mere om superfoods på side 12
RC Herbal Fusion #1 er den nye urteblanding fra Regulator Complete med fokus på
at balancere stress og styrke optagelsen af
næringsstoffer. Læs mere om urteblandeing på side 11

20% Hørfrø for sund
hud og glansfuld pels
Hørfrø er en stærk kilde til proteiner,
antioxidanter og omega 3 fedtsyrer, der
gavner alle kroppens celler. 1/5 af Every Day
Happy indholdet er derfor hørfrø.
Omega 3 fedtsyrer skal tilføres via foderet,
fordi hestens krop ikke selv danner det.
Omega 3 har: antiinflammatoriske egenskaber, regulerer kroppens hormonsystemer,
bidrager til optimal forbrænding af fedt og
sukker, dæmper overfølsomhedsreaktioner
og øger hestens indlæringsevne.
ALA/alfa-linolen-syre er en af de vigtige
omega 3 fedtsyrer. ALA indgår i alle cellemembraner og gør cellerne smidige og
modstandsdygtige til inflammation.

Let optagelige mineraler
Det er vigtigt, at mineraler findes i to forskellige former i hestefoder, både sulfatbundet
og organisk bundet.
Every Day Happy har et højt indhold af de
sporstoffer/mikromineraler, der er i et kritisk
lavt niveau i jorden i vores del af verden;
Zink, Kobber, Selen og Mangan.
De er alle afgørende for cellernes energiproduktion og -forbrænding.

Høj dækning er mere end 100%
Din hest skal have et overskud af ressourcer
til eksempelvis at bekæmpe infektioner eller
hele skader.
Alle relevante sporstoffer, mineraler og vita-

miner, samt livsnødvendige fedtsyrer i Every
Day Happy ligger derfor på et niveau, der
er højere end 100% dækning af det daglige
anbefalede behov.
Vitaminer
Vitaminerne A, B, C, D, E og K ligger alle på et
godt dækkende niveau i Every Day Happy i
forhold til KER anbefalinger.
Højt indhold af E vitamin og det B vitaminlignende stof cholin, som er begge er særdeles
vigtige, når hesten udfører muskelarbejde.
Vitaminer beskytter cellerne ved stress, hjælper til fedtforbrænding samt opretholder et
sundt og robust nervesystem.
Jern, elsket og hadet
Det jern, der naturligt findes i jorden, og
dermed i græs og stråfoder, er i en form, der
er svært at optage for din hest.

skifte er nøgleområder i forbindelse med
forfangenhed.
Molybdæn er sammen med zink, selen, magnesium og kisel, livsnødvendigt for insulinfølsomhed og mindsker dermed risikoen for
stofskiftesygdomme som forfangenhed.

Højt indhold af Kisel
Kisel vedligeholder hovenes glasurlag, styrke
og elastisitet samt knogler, led, ledbrusk,
ledbånd, sener og bindevæv.
Kisel er toxinbinder, der fanger uønskede
stoffer i tarmen, så de udskilles og dermed
ikke kommer ind i blodbanen.
Kisel nedsætter risiko for træningsrelaterede
skader og forlænger ridekarrieren. Det er
også en kilde til forbedret energi og udholdenhed.

Høj dækning skaber overskud til,
at bekæmpe infektioner og hele skader
Doseringsmængde*

Magnesium

Mangan

Kobber

Selen

Zink

Normal

180-196%

224-239%

130-150%

100-120%

150-170%

Ekstra

211-226%

255-271%

180 -230%

150-170 %

100-230%

Maksimal

245-257%

286-302%

210-230%

180-190%

230-250%

Every Day Happy er tilsat let optageligt jern.
Det er nødvendig for kroppens forbrænding
og iltomsætning under arbejde, samt for at
danne signalstoffer i hjernen til energi, der
øger overskud, fokus og indlæring.

Magnesium = Stresshåndtering
Din hests mentale sundhed er mindst lige
så vigtig som den fysiske. Dit samvær med
hesten bliver bedre, når stressniveauet er
under kontrol.
Magnesium influerer på mere end 300 enzymer og processer i kroppen, eksempelvis al
energidannelse og stresshåndtering.
Magnesium er et af de mineraler, der hurtigt
forbruges af kroppen, og dermed kommer
hesten i underskud. Heste har ligesom
mennesker brug for magnesium i store
mængder, derfor skal det tilføres gennem
foderet hver dag.

Forebyg forfangenhed
Det er vigtigt at regulere hestens foderindtag for enten at forebygge forfangenhed
eller afhjælpe skaden, når den er sket.
En god tarmfunktion og et balanceret stof-

Det høje niveau af kisel understøtter, sammen med de naturlige antioxidanter i Spirulina og Aroniabær samt RC Herbal Fusion,
også tarmfunktionen.

Vigtige aminosyrer: Lysin og
Methonin
Vækst, afgiftning, optagelse af kalk og
mineraler, dannelse af proteiner, hormoner,
enzymer, bindevæv, hov, hud, pels og brusk
er blot nogle af de egenskaber, der gør de to
aminosyrer Lysin og Methonin til uundværlige ingredienser i Every Day Happy.

Din ernæringsmæssige tryghed
Every Day Happy er fri for lucerne, korn og
gær. Alle ingredienser er GMO fri. Lavt indhold af sukker og stivelse.

Raske hesten har færre
dyrlægebesøg
Everyday Happy er en nem og effektiv måde
at fodre på. Din hest får tilført alle kendte
næringsstoffer, som den har brug for, når du
fodrer i kombination med kvalitetsstråfoder.

*Procentandel af daglig anbefalet mængde iht. KER . Beregnet i sundhest.dk

Hvor hårdt er
din hest belastet?
Når du beregner dosering af vitaminer, mineraler
og urter til din hest, er arbejdsmængden den
vigtigste faktor, udover hestens vægt.
Rytteren samt hestens fysiske og psykiske helbred
har også indflydelse.
Hestens arbejdsindsats
Den vigtigste faktor i beregningen, udover din hests vægt, er dens arbejdsindsats.
Skemaet nedenfor vejleder dig til en korrekt vurdering. Arbejdsmængden er angivet i minutter.
Arbejdsbelastning

Skridt

Trav/
tölt

Galopmiddel

Galop
hurtig

Samlet tid
pr. træning

Ugentlig
træning

Let/fold

20

10

10

0:40

1-6 gange

Moderat

30

20

35

1:15

4-6 gange

Krævende

40

35

50

2:30

2-3 gange

15

Rytter og udstyr

Fysisk og mental sundhed

Vægten af rytter og udstyr påvirker også
belastningen af din hest.

Sundhed har generelt stor indflydelse på
belastningen af din hest.

Det optimale forhold mellem vægten
af rytter/udstyr og hestens normale
egenvægt er 1:5.
Hvis vægten af dig og dit udstyr overstiger
20% af hestens vægt, skal du kompensere
med en større daglig dosering, da belastningen af hesten er forøget.

Korrekt balance
Din balance på hesten samt korrekt placering af udstyr har også indflydelse på
belastningen.
En rytter og/eller udstyr, der sidder skævt på
hesten øger belastningen og kræver større
daglig tildeling af vitaminer, mineraler og
urter. Det er naturligvis bedst, at du og dit
udstyr er velbalanceret, så din hest forbliver
sund.

Fysisk sundhed defineres ved:
• Sundhedstilstand
• Kropsbygning, muskulatur og vægt
• Stald og fold
• Ridebanens underlag
• Skovbund, strand og vand
Metal sundhed og stressniveau påvirkes af:
• Sundhedstilstand og skader
• Sociale kompentencer og relationer
• Fysiske omgivelser
Der er vigtigt, at have et fuldt overblik over
disse forskellige elementer, hvor nogle
meget ofte bliver glemt eller overset og i
længden skader hesten.
Kontakt vores ernæringsekspert for hjælp
til en individuel vurdering og foderplan for
din hest.

Dosering
Forarbejdet og detaljerne i din foderplan skal være
på plads, når det skal være let for dig, at fodre i
hverdagen.
3 nye doseringer inden for hver arbejdsindsats
Eksempel: Let arbejdsmænge/fold
Dosering

Normal

Extra
(Booster)

Maksimal
(Booster)

Daglig mængde
pr. 100 kg hest

40-50 gr.

60-70 gr.

80 gr.

Zink

Kobber

150-170%

100-230%

230-250%

Hvorfor den ekstra opdeling
i normal, ekstra og maksimal
dosering?
Normal: dosering til heste, der er sunde
og raske.
Ekstra: heste, der enten har fysiske eller psykiske helbredsudfordringer eller er belastet
af andre faktorer end dens egen vægt. Ekstra
doseringen kan også bruges som en booster
over en 8-16 ugers periode.
Maksimal: heste med stor belastning på en
eller flere fysiske/psykiske faktorer. Særligt
kraftige stresssymptomer, eksempelvis: rekonvalescens efter sygdom, svækket fordøjelse og immunforsvar, langvarig transport.
Maksimum er den maksimale dosering for
en rask hest. Maksimum dosering kan også

130-150%

180 -230%

210-230%

Selen

100-120%

Bemærkning
Dækker rummeligt ift. KER
normerne ved almindeligt
vedligehold for raske heste,
der har normal fordøjelse og er
uden særlige stressfaktorer.

150-170 %

Dækker i nærheden af maksimum ved almindeligt vedligehold for raske heste, der feks.
har svækket fordøjelse, eller
andre stressfaktorer, herunder
rekonvalescens efter sygdom,
langvarig transport og lign.

180-190%

Dækker maksimum ved almindeligt vedligehold for raske
heste, der feks. har svækket
fordøjelse, eller andre stressfaktorer, herunder rekonvalescens efter sygdom, langvarig
transport og lign.

benyttes som booster over en periode på
4-12 uger.

Heste med særlige
udfordringer
Til heste, der i en længere periode er
blevet fejlernæret og enten er i et markant
enæringsmæssigt under- eller overskud, er
der udarbejdet specielle behandlingsretningslinier.
Hvis din hest har særlige udfordringer og du
ønsker en foderplan, der tager højde for det,
så kontakt os for en konsultation.

Dosering fortsat
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige mængde som din hest skal fodres med.

Let arbejde/fold
Hestens vægt

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Normal

90

115

135

160

180

205

225

250

270

295

315

340

360

Ekstra

130

165

195

230

260

295

325

360

390

425

455

490

520

Maksimal

170

215

255

300

340

385

425

470

510

555

595

640

680

Moderat arbejde
Hestens vægt

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Normal

120

150

180

210

240

270

300

335

360

395

425

455

485

Ekstra

160

200

240

280

320

360

405

445

485

525

565

605

645

Maksimal

200

250

300

350

400

450

500

555

605

655

705

755

805

Krævende arbejde
Hestens vægt

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Normal

150

190

230

265

300

340

380

415

455

490

530

565

605

Ekstra

210

265

320

370

420

475

530

580

635

680

740

790

845

Maksimal

240

300

360

420

480

540

605

665

725

785

845

900

965

Drægtige, diegivende
hopper og deres føl
Drægtige hopper fordres indtil 8. måned
i forhold til deres arbejdsmængde. Fra 9.
til 11. måned fodres de som ved modrat
arbejde.
De første 3 måneder efter foling fodres hoppen som ved krævende arbejde. Indtil føllet
fravænnes fodres hoppen som ved moderat
arbejde.
Er hoppen både drægtig og diegivende, fordres hun som efter krævende arbejde i alle
de diegivende måneder. Når føllet er fravænnet, følges anbefalingerne for den drægtige
hoppe som beskrevet ovenfor.
Føl og plage fodres efter deres forventede
udvoksede vægt til let arbejde/fold mængde.

Husk salt
Hesten har ingen saltdepoter, som den kan
trække på. Derfor er det nødvendigt at tildele
det dagligt i foderet.
Salte er vigtige bestanddele af hestens kropsvæsker. Saltenes funktion er blandt andet
at opretholde normal muskel- og nervefunktion samt vedligeholde en normal væskebalance.
Vi anbefaler 1-2 spsk. salt sammen med
den daglige dosis af Every Day Happy.

RC Herbal Fusion
Urter smager og dufter godt, de er fyldt med
vigtige næringsstoffer. De sender signaler til
hjernen gennem lugte- og smagssanserne og
stimulerer spiselysten.
RC Herbal Fusion er udviklet i 2021 og fokuserer på
hestens fordøjelse, gavnlige mikroflora og optagelse af
næringsstoffer. Every Day Happy indeholder 1 kg. urter pr.
100 kg. foder.

Kardemomme
Kardemomme bliver brugt medicinsk til problemer med
fordøjelsen og leveren. Kardemommen virker afspændende
og mindsker risiko for irritation i maveslimhinden. Det hjælper iltoptagelsen og blodsukkeret, ligesom det hæmmer
problematiske bakterier og svampe, herunder fejlgæring.

Anis
Anis blancerer mavesækkens indhold ved for voldsom
syredannelse og beskytter maveslimhinden. Anis hæmmer
vækst af uønsket bakterieflora, balancerer blodsukkeret og
dæmper inflammation.

Koriander
Koriander forbedrer fordøjelsen og dæmper irriterede
tarme blandt andet ved, at mindske risikoen for uønskede
bakterier. Koriander hjælper også blodsukkeret ind i cellerne
til forbrænding eller lagring.

Rosmarin
Rosmarin har en kredsløb- og nervesystem afbalancerende
effekt og er fordøjelsesfremmende samt har immunforsvarsregulerende egenskaber. Rosmarin har et højt indhold
af antioxidanter.

Brændenælde
Brændenælde er usædvanlig rig på: vitaminer og mineraler,
jern, protein, klorofyl, C vitamin, natrium, kalium, flavonoider og kisel, fordi den har lange rødder, der trækker
næringsstoffer op dybt nede fra jorden. Brændenælde er
blodsukkerdæmpende og den medfølgende insulinfrigørelse
nedsætter dermed risikoen for udvikling af forfangenhed.

Bukkehornsfrø
Bukkehornsfrø har en stabiliserende effekt på blodsukkeret.
Det fremmer stortarmens funktion og styrker immunforsvaret. Bukkehorn er en af hestenes yndlingssmage.

Potente superfoods
Superfoods er ingredienser, der med deres ekstra høje indhold af næringsstoffer og antioxidanter booster din hests sundhed. Vi har valgt
2 superfoods til at optimere ernæringsprofilen i
Every Day Happy.
karakteristiske cellevæg, som planter har.
Den danner sammensatte sukkerforbindelser (polysakkarider, LPS) i cellemembranen,
ligesom visse bakterier. Polysakkariderne
stimulerer de dele af immunforsvaret, der
”tænder og slukker” ved infektion. Det betyder optimering af immunkompetencen og
derefter dæmpning af inflammation, eksempelvis efter skader og traumer.

Aroniabær
Aronia har det højeste indhold af flavonoider, antioxidanterne anthocyaniner og
pro-anthocyaniner, sammenlignet med
andre bær. De er høje på C vitamin.
De har æblesyre, der hjælper mineraloptagelsen og tanniner, som uderstøtter fordøjelsen. Æblesyre indeholder også pektiner,
der er gunstige for en lang række biologiske
funktioner, herunder immunforsvar og blodsukkerregulering.
Aronia har immunregulerende effekt og
dæmper allergier, samt beskytter leveren
mod kemiske skader.

Praktiske erfaringer med spirulina hos både
mennesker og dyr viser en to-faset effekt.
Først immunstimulerer spirulinaen, så en
eventuel infektion eller vævstraume ryddes
op.

Spirulina

Dernæst afblæses reaktionen, ved at makrofager både igangsætter og afslutter den
akutte immunrespons.

Spirulina reducerer inflammation og forbedrer blodkredsløbet, fordøjelsen, huden og
pelsen. Dermed begrænses nedbrydningen
af collagen/bindevæv.

En vævsskade kan derfor falde til ro og hele
op hurtigere, så en inflammation ikke løber
løbsk og laver yderligere skade, eksempelvis
for meget arvæv.

Spirulina ligner en mellemting mellem en
plante og en bakterie. Den har fotosynteseaktivitet ligesom planter, men mangler den

Spirulina er virushæmmende, hvilket kan
beskytte din hest i forbindelse med miljøskifte som rejser og konkurrencer.

4 vigtige mineraler
Alle mineraler har afgørende indflydelse på din
hests mentale og fysiske sundhed. Magnesium,
Selen, Zink og Kobber er fire mineraler, som
mange heste er i underskud af, når der bliver
taget blodprøver.
Magnesium
Magnesium er det fjerde mest almindelige
stof i hestens krop. Den ene halvdel er lagret
i knoglerne, den anden i musklerne og andet
blødt væv. Magnesium spiller en vigtig rolle i
kroppens stofskifteprocesser, blandt andet
i samspillet med over 500 forskellige enzymer og celleprocesser.

mangel. Føllet kan have besvær med at sutte
og synke samt nemt få åndedrætsbesvær og
svækket hjertefunktion.

Zink

Zink indgår, som magnesium, i mange
enzymprocesser, der påvirker omsætning af
kulhydrat, protein og fedt. Zink har en stabiliserende effekt på cellernes
I overførslen af nerveimpularveanlæg og de celleser fra hjernen til musklerne
membraner, der omgiver
FAKTA
og hjertet er magnesium en
alle kroppens celler. Zink
Høj dækning er altid
afgørende faktor. Magnesium
påvirker hestens muskelarmere end 100%. Din hest
indgår i al energiomsætning og
bejde, appetit, hud, hove og
skal have et overskud af
i hestens evne til at falde til ro
styrker dens immunforsvar.
efter arbejde og stress. Mangel
ressourcer til eksempelvis,
på magnesium kan blandt anat bekæmpe infektioner
Zink fremmer sårheling.
det medføre, at din hest bliver
eller ophele skader. Alle
Nedsat vækst, tør og skrønervøs/irritabel, eller at den
relevante mineraler i Every
belig hud, hudinfektioner
får muskelsitren og -kramper.
Day Happy ligger derfor
og knoglelidelser kan være
på et niveau der er højere
følgerne af Zink mangel.
Selen
end 100% dækning af det
Danske afgrøder har et lavt
daglige behov når du følger
Kobber
selenindhold, fordi jordbundoseringsvejledningen.
Kobber har betydning for
den i Danmark er selenfattig.
jernomsætningen i de røde
Selen er et essentielt sporstof
blodlegemer. Kobber giver
og skal være en del af det
muskler, sener, bindevæv
daglige foder.
og hudelasticitet, fordi det regulerer danSelen er en meget vigtig antioxidant, som
nelsen af bindevæv. Kobber styrker også
indgår i beskyttelsen af kroppens celler mod
energiomsætningen og immunforsvaret,
stress. Selen aktiverer stofskiftehormonerne
og er med til at danne blodlegemer samt
og har kraftig indflydelse på, at forebygge og
bekæmpe infektioner.
helbrede livstilssygdomme som eksempelvis
Kobber er vigtig i forebyggelsen af ledmus/
forfangenhed.
OCD/osteochondrose. OCD opstår ved en
Selen er nødvendig for hestens evne til at
forstyrrelse i forkalkningsprocesserne under
optage B12 vitamin samt for produktion af
ledbrusken, der danner en sprække eller
saltsyre i mavesækken. Selen og E vitamin
defekt i brusken. OCD forandringer findes i
optimerer hinandens antioxidative styrke.
hestens store led: skulder, knæ, og haseled.
Selenmangel kan føre til svag muskulatur og
Zink er afhængig af Kobber, når kroppen skal
indskrænkning i bevægelsesfrihed.
optage Zink. De indgår begge i et balanceret
Hvis den drægtige hoppe ikke har fået
tilstrækkelige mængder af selen under drægtigheden, kan det nyfødte føl være i selen-

forhold med Biotin og aminosyrer, og de har
særdeles positiv effekt på hestens hove.

Nye RC produkter
Kvalitets stråfoder sammen med
Every Day Happy +Fiber +Salt +Electrolytes
= ernæringsmæssig rigtig fodring af din hest.

Regulater Completes enkle staldkøkken
indholder alle nødvendige ingredienser til en
velafbalanceret fodring og gør det let for dig
i hverdagen.
Der er flere nye sække i køkkenskabet i år, der
supplerer Every Day Happy og byder på en
komplet fodring.
Tydelig forskel
Energimængden er forskellen på de to nye
fiber mash. Det er vigtigt for os, at der er en
tydelig forskel på vores produkter, så det er
let for dig at vælge.
Begge fibre indeholder RC Herbal Fusion #1.
Vi anbefaler, at fibrene opløses i vand
sammen med Every Day Happy, men de
kan serveres tørre.

+Fiber Mash
FE 0,6 - Low Energy
Styrker din hests tarmflora, fordøjelse og
immunsystem. Det lave indhold af sukker og
stivelse stabiliserer dens blodsukker.
•
•
•
•
•
•

Reducerer stress
8,05 Megajule
45,9% fermenterbare fibre
Forbedrer fordøjelsen
12% protein
5,5 sukker, 3,0% stivelse

+Energy Fiber Mash
FE 1,3 - High Energy
Langtids virkende energikilde, der ikke påvirker blodsukkeret. Styrker din hests tarmflora,
fordøjelse og immunsystem.
• 16,41 Megajule
• 40% Hørfrø
• 13,5% Protein

• 15,5% Fedt
• 27,5% Fermeterbare fibre

+Salt with iodine
Microplast frit salt til heste tilsat jod. Indeholder kun minet salt fra bjerge og undergrund.
• 25% Himalaya salt
• Reducerer stress
• Forbedrer din hests
• Vitalitet
• Hjerte- og karsundhed
• Koncentrationsevne
• Indlæringsevne
Fakta: Din hest har ingen saltdepoter.
Forskning viser, at en 500 kg. hest har brug
for 50 gr. salt pr. dag før leg, arbejde og sved.
Saltsten er nødvendigt, men ikke nok til at
sikre, at din hest får det, den har brug for.

+Electrolyte salty with kisel
Microplast fri elektrolytter til din hest med
magnesium, kalsium, jod, ascorbinsyre og
kisel.
• Reducerer stress
• Forbedrer din hests
• Performance og restitution
• Nerve- og muskelfunktion
• Hjerte- og karsundhed
• Øger din hests drikkelyst
Fakta: Din hest mister elektrolytter gennem
udånding, urin, afføring, fordampning, men
størstedelen via sved. Ved 1 times krævende
arbejde sveder din hest op til 20 liter og
mister derved 200 gr. elektrolytter.

Det enkle
staldkøkken

TYPE
Easy Keeper*
Hard Keeper**
Arbejdsindsats
Let arbejde/fold
Moderat arbejde
Krævende arbejde
Intenst arbejde
Klassifikation
Vallak
Hoppe
Drægtig hoppe
Diegivende hoppe
Føl
Plag/ung hest
Hingst

Vores anbefaling
Et dækkende valg

* Heste, der har let ved at holde huld. ** Heste, der har svært ved at holde huld.

+Electrolyte

+Salt

+Energy
Fibre Mash

+Fibre Mash

Peak
Performance

Every Day Happy

Regulator Completes enkle staldkøkken er
baseret på 6 produkter, der gør det let at fodre
din hest uanset dens individuelle behov.

”Når jeg fodrer mine heste, blander jeg

altid Every Day Happy, fiber og salt sammen i rigeligt vand. Det tager kun 15
minutter, så er det klar.
Det optimerer hestenes væskeoptagelse
og sikrer, at næringsstofferne rejser som
et slags depot gennem tarmen og optages
på den bedste måde.
Jötunn spiser alt, men Kasthor og
Dansari er mine kræsne heste og de kan
ikke sortere noget fra på denne måde”
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