
Duvil
foder 
guide
Du vil din hest 

det bedste



Din hest fortjener et langt og sundt liv – det er den 
mindste tak, vi kan give for timerne med glæde, tillid 
og samarbejde.

Duvil er hestefoder og fodertilskud af allerhøjeste kva-
litet, skabt til dig, der ikke vil gå på kompromis med 
din hests sundhed og kost. Hos Duvil stiller vi store 
krav til alle vores råvarer. Vi har nøje udvalgt hver ene-
ste ingrediens ud fra både smag og sundhedsmæssi-
ge kvaliteter. Vi har kælet for enhver detalje, fordi din 
hest fortjener det bedste.

Alle heste er forskellige
Duvil foder fås i forskellige varianter, der hver især 
tilgodeser din hests særlige behov: Rideheste, 
konkurrenceheste, drægtige hopper, ungheste, 
nøjsomme heste og heste der skal tage på. Duvil 
bruger udelukkende rene og naturlige råvarer af fine-
ste kvalitet.

Høj kvalitet produceret 
på Dansk mølle
Vi arbejder dagligt målrettet, både i marken, på møl-
len og på kontoret, for at sikre en markedsførende 
kvalitet af vores produkter og for hele tiden at være 
på forkant med ny viden. Vi samarbejder med nogle 
af de bedste dyrlæger inden for optagelse og vækst. 
Det er vores erklærede mål altid at kunne tilbyde vo-
res kunder optimal rådgivning om foder og ernæring.

Duvil er en 100 % danskejet virksomhed, opstået 
fordi en lille gruppe af specialister inden for foder, 
planteavl og ernæring så en enestående mulighed 
for at finde sammen i én fælles virksomhed med ét 
fælles mål: at tilgodese hesten optimalt og samtidig 
gøre fodring så enkel og økonomisk som muligt.

Vores forretningskoncept bygger på alsidighed inno-
vation og samarbejde.

Duvil foder og fodertilskud
Duvil – når kun det bedste 

er godt nok til din hest



 Foder
 20 kg sække

 Bigbag

 Blæst i silo 
 
 
 Fodertilskud
 Mover 

 3, 8 og 25 kg

 Performer 
 3, 8 og 25 kg

 Vitaler 
 1,5, 4, 10 og 25 kg

 Builder 
 1, 3, 8 og 25 kg
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 Føl                   

 Plage/Ungheste                 

 Avlshopper                 

 Heste i let træning                 

 Heste i middel træning                 

 Heste i hård træning                 

 Nøjsomme heste                 

 Heste der skal tage på                 

 Stressede heste                 

 Uden havre                 

Produktoversigt Leveringsmuligheder

  
Foder

  
Fodertilskud

  
Hovpleje



Et velsmagende havrefrit basisfoder, velegnet til alle 
heste i let til middel arbejde. Et højt indhold af vita-
miner, mineraler og antioxidanter samt et moderat 
indhold af stivelse tilfører hesten alle de nødvendige 
næringsstoffer.

Udfodres alene sammen med tilpas mængde grov-
foder – kan også tilføres sammen mad anden energi 
kilde.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt: 550 kg hest 300 kg hest

Vedligehold        1,5 kg          1 kg 
Middel arbejde    2 kg         1,2 kg 
Supplerende hø  8-10 kg           5-7 kg

Råvarer
Hvedeklid, byg, grønpiller, sojaskaller, roesnitter, 
rapskage, majs, leci e fedt, sojaskrå toasted, calcium-
karbonat, fodersalt, melasse, vit cobs, monocalcium-
fosfat, magnesiumoxyd.

Indholdsgaranti
FE/kg 83 / Stivelse 17,98 % / Råfedt 5,15 % / Rå-
protein 12,35 % / Sukker 4,45 % / Træstof 13,89 % 
/ Råaske 8,53 % / Kalcium 1,15 % /  Fosfor 0,62 % / 
Magnesium 0,38%.

Vitaminer og mikromineraler 
tilsat pr. kg
Vitamin A 26.250 I.E. / Vitamin D 4.030 I.E. / Vitamin 
E 788,29 mg / Vitamin C 39,38 mg / Vitamin K3 5,25 
mg / Vitamin B1 35,00 mg / Vitamin B2 17,50 mg / 
Vitamin B6 8,75 mg / Vitamin B12 0,04 mg.

Biotin 0,48 mg / Niacin 21,88 mg / Folinsyre 3,46 
mg / Pantotensyre 8,75 mg / Zink 328,13 mg / Jern 
43,75 mg / Kobber 96,25 mg / Mangan 236,25 mg.

Jod 3,15 mg / Kobolt 0,08 mg / Selen 1,75 mg / 
Lysin 5,56 g.

Duvil Basic
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Basic Green Fiber Mix fra Duvil er en havrefri 
müsliblanding med lav stivelse, organiske vitaminer og 
mineraler samt en høj andel af fiber og struktur. Giver 
ekstra tyggetid og gavner fordøjelsen. 

Anvendes til alle typer heste, hvor der ønskes glans-
fuld pels, et højt indhold af struktur og fibre samt et 
lavt indhold af stivelse og sukker.

Letfordøjelige fibre og olier giver en god fylde og 
tilgang af energi. Indeholder alle nødvendige vitaminer, 
mineraler, antioxidanter samt kvalitets proteiner.

Ekstra indhold af
C og E-vitamin, styrker immunforsvaret og neutralise-
rer affaldsstoffer

Zink, styrker hudbarrieren og forebygger hudirritation

B-vitamin, forebygger bl.a. sløvhed eller stress/ophid-
selse, samt optimal pelsætning og fældning. 

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kg

Vedligehold - let arbejde  1,5-2 kg 
Middel arbejde  2-2,5 kg 
Supplerende hø  7-10 kg

Råvarer
Duvil Basic extra pille, grønpiller, lucerne, majsflager, 
leci e fedt, melasse, magnesium. 

Indholdsgaranti
FE/kg 0,90 / Stivelse 13,13 % / Råprotein 13,52 % / 
Råfedt 10,43 % / Sukker 5,42 % / Træstof 14,93 % 
/ Råaske 9,62 % / Calcium 1,25 % / Fosfor 0,76 % /   
Magnesium 0,37 %.

Vitaminer og mikromineraler 
tilsat pr. kg
Vitamin A 17,640 I.E. / Vitamin D3 3,350 I.E. / Vitamin 
E 551,25 mg / Vitamin C 650,00 mg / Vitamin K3 
2,94 mg / Vitamin B1 38,10 mg / Vitamin B2 19,00 
mg / Vitamin B6 9,00 mg / Vitamin B12 0,11 mg / 
Biotin 2,02 mg / Niacin 24,50 mg / Folinsyre 9,50 
mg / Pantotensyre 9,80 mg / Zink 311,27 mg / Jern 
29,40 mg / Kobber 103,75 mg / Mangan 36,46 mg / 
Jod 1,90 mg / Koboltsulfat 0,02 mg / Selen 0,50 mg / 
Lysin 12,10 g.

Duvil Basic 
Green Fibermix

90 FE/kg
13,13 % Stivelse

10,43 % Råfedt
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Mare og Foal fra Duvil er specielt sammensat med 
tanke på hoppens drægtighed, føllets første leveår 
og unghestens behov for ekstra proteiner, vitaminer 
og mineraler. Højt indhold af kvalitetsprotein og alle 
de vigtige essentielle aminosyrer samt et moderat 
indhold af stivelse giver de optimale betingelser for en 
jævn vækst og udvikling. Magnesium, kalcium/fosfor 
og kobber/zink i højt og korrekt forhold fremmer en 
sund udvikling af knogler og led. Blandingen giver et 
godt udgangspunkt for en god og sund drægtighed 
samt unghestens opvækst fra 6 måneder frem til 
3-3½-års alderen.

Vejledende daglig fodermængde DV hest
Alder  Mængde 

6 måneder    fra 1 kg 
1-3 år  1,5-1,8 kg 
Højdrægtig hoppe  fra 2,5 kg 
Supplerende hø  8-10 kg

Råvarer 
Sojaskrå, hvedeklid, byg, roesnitter, grønpiller, so-
jaskaller, calciumcarbonat, oliehørfrø, monocalci-
umfosfat, leci e basis fedt, fodersalt, vit. duvil basic, 
melasse, magnesium, jern, selen, kobber.

Indholdsgaranti
FE/kg 0,92 /  Råprotein 23 % / Stivelse 10 % / Råfedt 
5 % / Sukker 6,51 % / Træstof 9,18 % / Råaske  
13,35 % / Calcium 2,10 % / Fosfor 1,12 % / Natrium 
0,81 % / Magnesium 0,59%.

Vitaminer og mikromineraler 
tilsat pr. kg
Vitamin A 16.000 I.E. (E 672) / Vitamin D 3.004 I.E. 
(E 671) / Vitamin E 500,00 mg / Vitamin B1 34,57 
mg / Vitamin B2 17,24 mg / Vitamin B6 8,17 mg / 
Vitamin B12 0,10 mg / Vitamin K3 2,67 mg / Vitamin 
C 589,77 mg / Biotin 1,83 mg / Kobber 79,33 mg / 
Jern 118,87 mg / Jod 1,73 mg / Koboltsulfat 0,02 mg 
/ Mangan 33,00 mg / Zink 283,43 mg / Selen 0,82 
mg / Lysin 13,15 g.

Duvil Mare 
and Foal Protein
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Basic Sport fra Duvil er et velfungerende og velsma-
gende allround foder, der både egner sig til alminde-
ligt vedligehold samt let og almindeligt hårdt arbejde. 
Basic Sport forsyner hesten med alle nødvendige 
vitaminer, mineraler, fedt, energi og har b.la. et højt 
indhold af kvalitetsproteiner, som er vigtige for en god 
og sund muskelopbygning.

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i 5 
mm støvfri piller, hvilket gør dem lette at tildele sam-
men med strå- og grovfoder. Samtidig beskytter vores 
skånsomme pelleteringsteknik råvarernes indhold af 
næringsstoffer optimalt.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt: 550 kilo 300 kilo

Vedligehold 1,8 kilo 1 kilo 
Middel arbejde 2,6 kilo 1,3 kilo 
Hårdt arbejde 3 kilo 1,5 kilo 
Supplerende hø 7-10 kilo 5-7 kilo

Råvarer
Byg, havre, hvedeklid, solsikkeskrå, grønpiller, roesnit-
ter, rapskager, sojaskrå, va vit, fodersalt, calciumkar-
bonat, fedt, selenfore blanding.

Indholdsgaranti
FE/kg 85 / Stivelse 27,1 % / Råfedt 4,32 % / Rå-
protein 14,00 % / Sukker 4,78 % / Træstof 9,54 % 
/ Råaske 7,21 % / Kalcium 0,9 % / Fosfor 0,55 % / 
Magnesium 0,28 %.

Vitaminer og mikromineraler 
tilsat pr. kg
Vitamin A 21.310 I.E. / Vitamin D3 4.050 I.E. / Vitamin 
E 666,00 mg / Vitamin C 785,30 mg / Vitamin K3 
3,55 mg / Vitamin B1 46,03 mg / Vitamin B2 22,95 
mg / Vitamin B6 10,88 mg / Vitamin B12 0,13 mg / 
Biotin 2,44 mg / Niacin 29,60 mg / Folinsyre 11,48 
mg / Pantotensyre 11,84 mg / Zink 376,07 mg / 
Jernsulfat 35,52 mg / Kobbersulfat 25,68 mg / Man-
gan 44,04 mg / Jod 2,30 mg / Koboltsulfat 0,03 mg / 
Selen 0,70 mg / Lysin 6,04 g.

Duvil Basic Sport
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Müsli foder udviklet til præstations-heste (væddeløbs-
heste). 

Pace Power fra Duvil har et meget højt indhold af rå-
fedt og råprotein, som er afgørende, når en hest skal 
restituere hurtigere. Samtidig har Pace Power et solidt 
indhold af C-vitamin, organiske vitaminer og mineraler, 
der understøtter immunforsvar og luftveje. Den gode 
kombination af omega fedtsyrer og energi fra kor-
net gør, at hesten bliver godt forsynet med både en 
længerevarende energi til udholdenhed og en hurtig 
frigivende energi.

Fodervejledning
Hestens vægt:  550 kilo 

Let arbejde  2,2 kg 
Hårdt arbejde  3 kg 
Intensivt arbejde  4 kg 
Supplerende hø  7-10 kg

Råvarer 
Pace Sport, sojabønner, majsflager, byg valset, havre, 
leci e fedt, lucerne, calciumkarbonat, melasse, va vit 
basic, fodersalt, Monocalciumfosfat, magnesiumoxyd.

Indholdsgaranti
FE/kg 98 / Stivelse 24,20 % s/ Råprotein 13,83 % / 
Råfedt 10,10 % / Sukker 4,48 % / Træstof 8,06 % /  
Råaske 10,05 % / Calcium 2,12 % / Fosfor 0,58 % /  
Magnesium0,26 %.

Vitaminer og mikromineraler tilsat pr. kg
Vitamin A 18.630 I.E. / Vitamin D3 3.390 I.E. / Vitamin 
E 742,19 mg / Vitamin C 540,00 mg / Vitamin B1 
37,22 mg / Vitamin B2 19,40 mg / Vitamin B6 9,40 
mg / Vitamin B12 0,10 mg / Biotin 2,74 mg / Folin-
syre 8,66 mg / Zink 307,37 mg / Jern 31,04 mg / 
Kobber 32,63 mg / Mangan 67,20 mg / Jod 2,06 mg 
/ Kobolt 0,03 mg / Selen 0,69 mg / Lysin 6,89 g.

Duvil Pace Power

98 FE/kg
13,83 % Råprotein

10,10 % Råfedt
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Pace Sport er velegnet til konkurrenceheste eller he-
ste der har brug for mere energi. Blandingen forsyner 
hesten med alle nødvendige vitaminer, mineraler, an-
tioxidanter og har et højt indhold af kvalitetsproteiner, 
som er vigtige for heste der sætter og bruger muskler 
til at præstere. Pace Sport er sammensat med fokus 
på en høj tilgang af hurtig og langsom frigivende ener-
gi, som sikrer både hurtighed og udholdenhed.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kilo 300 kilo

Let arbejde   2,6 kilo 1,3 kilo 
Middel arbejde  2,8 kilo 1,5 kilo 
Hårdt arbejde  3,5 kilo 1,9 kilo 
Supplerende hø 7-10 kilo 5-7 kilo

Råvarer
Byg, roesnitter, sojaskrå toasted, havre, hvedeklid, 
rapskage fedtrig, majs, grønpiller, leci E fedt, sojaskal-
ler, fodersalt, melasse, calciumkarbonat, selenfore 
blanding, vitamin/mineral foreblanding, magnesium, 
solvita, vitamin b complex, solvita e 50, biotin foder-
blanding.

Indholdsgaranti
95FE/kg / Stivelse 23,5 % / Råprotein 14,60 % / 
Råfedt 6,56 % / Træstof 9,56 % / Sukker 4,70 % / 
Råaske 6,70 % / Calcium 0,86 % / Fosfor 0,47 % / 
Magnesium 0,20 % .

Vitaminer og mikromineraler 
tilsat pr. kg
Vitamin A 10.640 I.E. / Vitamin D3 1770 I.E. / Vitamin 
E 599,48 mg / Vitamin C 148,31 mg / Vitamin K3 
2,00 mg / Vitamin B1 17,98 mg / Vitamin B2 10,36 
mg / Vitamin B6 5,25 mg / Vitamin B12 0,04 mg / 
Biotin 2,23 mg / Folinsyre 3,45 mg / Zink 152,32 mg 
/ Jern 17,74 mg / Kobber 29,81 mg / Mangan 69,84 
mg / Jod 1,23 mg / Kobolt 0,02 mg / Selen 0,84 mg / 
Lysin 7,34 g.

Duvil Pace Sport
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Basic Sport Mix fra Duvil er en velsmagende og 
havrefri müsliblanding, med et højt indhold af vigti-
ge omega fedtsyrer, proteiner og antioxidanter der 
bidrager til at hesten får en flot glansfuld pels og let 
kan holde huld og opbygge en flot muskulatur, samt 
hurtigere restituere efter træning.

Denne unikke kombination sikrer en kontrollerbar 
energi og øget udholdenhed. Basic Sport Mix Inde-
holder en nøje afstemt vitamin og mineralbalance med 
organiske vitaminer og mineraler, der dækker hestens 
behov for alle de vigtige næringsstoffer.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kg

Vedligehold – let arbejde  fra 1,2 kg 
Middel – hårdt arbejde  fra 2 kg 
Supplerende hø  7-10 kg

Råvarer
Basic Extra, grønpiller, hvedklid, leci e fedt, poppet 
byg, majsflager, lucerne, sojabønner toasted, roesnit-
ter, ærteflager, gulerodsflager, melasse, magnesium.

Indholdsgaranti
FE/kg 94 / Stivelse17 % / Råprotein 13,6 % / Råfedt 
10 % / Sukker 5 % / Træstof 12,56 % / Råaske 8,97 
% / Calcium 11,7 % / Fosfor 0,83 % / Magnesium 
0,36 %.

Vitaminer og mikromineraler tilsat pr. kg
Vitamin A 19.400 I.E. / Vitamin D3 3.690 I.E. / Vita-
min E 606,38 mg / Vitamin C 715,00 mg / Vitamin 
K3 3,23 mg / Vitamin B1 41,91 mg / Vitamin B2 20,9 
mg / Vitamin B6 9,9 mg / Vitamin B12 0,12 mg / 
Biotin 2,22 mg / Niacin 26,95 mg / Folinsyre 10,45 
mg / Pantotensyre 10,78 mg / Zink 342,40 mg / Jern 
32,34 mg / Kobber 114,13 mg / Mangan 40,1 mg / 
Jod 2,1 mg / Koboltsulfat 0,03 mg / Selen 0,55 mg / 
Lysin 13,16 g.

Duvil Basic Sportmix

94 FE/kg
13,6 % Råprotein

10 % Råfedt
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Basic Ekstra fra Duvil er en havrefri tilskudsblanding, 
der med sit høje indhold af vitaminer og mineraler gør 
blandingen særdeles velegnet til ønsket om en lav 
daglig tildeling med moderat energi og stivelsesind-
hold. Meget anvendelig til nøjsomme heste og ponyer 
som nemt tager på eller er overvægtige. Kan med 
fordel tildeles sammen med anden energikilde, som 
for eksempel havre eller rigelige mængder grovfoder.

Ekstra indhold af
C og E-vitamin, styrker immunforsvaret og neutralise-
rer affaldsstoffer. 
Zink, styrker hudbarrieren og forebygger hudirritation 
B-vitamin forebygger bl.a. sløvhed eller stress/ophid-
selse, samt optimal pelssætning og fældning 
E- vitamin og organisk Selen har sammen en positiv 
effekt på en god brunst og fertilitet hos avlshesten.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kg

Vedligehold  0,7 kg 
Middel arbejde  1 kg 
DV føl 6 mdr.  0,6 kg 
DV højdrægtig hoppe (600kg)  0,9 kg 
Supplerende hø  8-12 kg

Råvarer
Byg, hvedeklid, sojaskaller, grønpiller, majs, roesnitter, 
rapskage, vitamin/mineral foreblanding, leci e fedt, 
calciumcarbonat, Monocalcium, lysin, fodersalt, me-
lasse roe, magnesium, selen, kobber. 

Indholdsgaranti
FE/kg 82 / Stivelse 18,00 % / Råprotein 12,30 % / 
Råfedt 7,05 % / Sukker 3,62 % / Træstof 13,18 % / 
Råaske 11,52 % / Calcium 1,8 % / Fosfor 1,03 % / 
Magnesium 0,36 %.

Vitaminer og mikromineraler tilsat pr. kg 
Vitamin A 35.280 I.E. / Vitamin D3 6.700 I.E. / Vitamin 
E 1102,5 mg / Vitamin C 1299,99 mg / Vitamin K3 
5,88 mg / Vitamin B1 76,20 mg / Vitamin B2 38,00 
mg / Vitamin B6 18,01 mg / Vitamin B12 0,21 mg / 
Biotin 4,04 mg / Niacin 49,00 mg / Folinsyre 19,00 
mg / Pantothensyre 19,60 mg / Zink 622,55 mg / 
Jern 58,80 mg / Kobber 207,51 mg / Mangan 72,91 
mg / Jod 3,81 mg / Kobolt 0,05 mg / Selen 1,00 mg / 
Lysin 18,00 g.

Duvil Basic Extra

35.280 I.E. Vitamin A

622,55 mg Zink

18 g Lysin
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Duvil multivitamin er en utrolig velsmagende pille, og 
sorteres derfor ikke fra af hesten. Hesten æder det 
også gerne, selvom det ikke er blandet i foderet. Duvil 
multivitamin er et højkvalitet vitamin og mineraltilskud 
til alle heste som udfodres i meget lav daglig dose-
ring.

Duvil multivitamin er særdeles god til heste på græs 
eller heste som ikke tåler foder i krybben. Duvil 
multivitamin kan nemt udfodres sammen med anden 
energi kilde, som for eksempel havre, roepiller mm.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  pr. 100 kg

Vedligehold – let arbejde  31g   
Middel  36 g 
Supplerende hø pony  5-8 kg 
Supplerende hø hest  7-10 kg

Råvarer
Rapskage, byg, grønpiller,  lecie basic fedt, fodersalt, 
magnesium, monocalcium, va vit hest, vit b complex.

Indholdsgaranti
FE/kg 0,43 / Stivelse 13,13 % / Råprotein 7,5 % / 
Råfedt 4,5 % / Sukker 2,2 % / Træsto 5 % / Råaske 
36 % / Calcium 1,25 % / Fosfor 5,5 % / Magnesium 
4,5 % .

Vitaminer og mikromineraler tilsat pr. kg
Vitamin A 150,000 I.E / Vitamin D3 23,000 I.E / 
Vitamin E 4,504 mg / Vitamin C 225 mg / Vitamin K3 
30 mg / Vitamin B1 225 mg / Vitamin B2 162,5 mg / 
Vitamin B6 87,60 mg / Vitamin B12 0,48 mg / Biotin 
5,25 mg / Niacin 376,25 mg / Folinsyre 38,65 mg / 
Pantotensyre 175,25 mg / Zink 1875,00 mg / Jern 
250 mg / Kobber 550 mg / Mangan 1350 mg / Jod 
18g / Koboltsulfat 0,43 mg / Selen 10 mg /  
Lysin 3,53 g.

Duvil Multivitamin

  Koncentreret vitaminblanding 

velegnet til:
 heste på græs

 heste som ikke tåler noget i krybben

 ekstra supplement
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Duvil Basic Build egner sig særdeles godt til kon-
kurrenceheste eller ungheste, der skal til kåring og 
skue, samt heste der har behov for det sidste til huld, 
muskulatur og pels. Basic Build har et højt indhold af 
organiske vitaminer og mineraler samt olier og kvali-
tetsproteiner, der bidrager til en god fylde og muskel-
sætning. Det høje olie- og proteinindhold giver samti-
dig en længerevarende energi og god udholdenhed. 
Ideelt, hvor der ønskes et lavt stivelsesindhold eller en 
havrefri blanding.

Basic Build giver en rekordeffekt, hvor det ønskede 
resultat opnåes på meget kort tid.

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kg

Vedligehold  1,7 kg   
Middel  2,2 kg 
Hårdt arbejde  3 kg 
Supplerende hø  7-10 kg

Råvarer 
Byg, hvedeklid, sojaskaller, rapskager, sojaskrå, grøn-
piller, roesnitter, majs, leci E basic fedt. melasse roe, 
fodersalt, calciumkarbonat, vit./mineral foreblanding, 
calcium, magnesium

Indholdsgaranti 
FE/kg 93 / Stivelse 18,17 % / Råfedt 7 % / Råprotein 
15 % / Træstof 12 % / Sukker 4,68 % / Råaske 8,01 
% / Kalcium 1,15 % / Fosfor 0,62 % / Magnesium 
0,36 %.

Vitaminer og mikromineraler tilsat pr. kg 
Vitamin A 26.250 I.E. / Vitamin D3 4.030 I.E. / Vita-
min E788,29 mg / Vitamin C 39,38 mg / Vitamin K3 
5,25 mg / Vitamin B1 35,00 mg / Vitamin B2 17,50 
mg /  Vitamin B6 8,75 mg / Vitamin B12 0,04 mg / 
Biotin 0,48 mg / Niacin 21,88 mg / Folinsyre 3,46 
mg / Pantothensyre 8,75 mg / Zink 328,13 mg / Jern 
43,75 mg / Kobber 96,25 mg / Mangan 236,25 mg / 
Jod 3,15 mg / Koboltsulfat 0,08 mg / Selen 1,75 mg / 
Lysin 7,78 g.

Duvil Basic Build

93 FE/kg
15 % Råprotein

7 % Råfedt

 Resultat 
 gi’r glansfuld pels 

 gi’r bedre muskelopbyggelse

 hjælper sensitive og nervøse heste
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Duvil Natur-Genuss har et meget lavt stivelsesindhold 
på kun 1,49 %. Derfor er blandningen utrolig velegnet 
til heste, der ikke tåler meget stivelse eller heste, som 
er stresset.

Duvil Natur-Genuss er fyldt med rigtig gode fibre, 
der forsyner heste med en masse gode omegaer fra 
planteolier. Alle de fiberrige ingredienser som lucerne, 
æblefiber, ærteflager og gulerødder giver lang tygge-
tid, der underbygger hestens naturlige mavetarmfunk-
tion, og giver hesten en god og sund fornemmelse i 
hele maveregionen. 

Vejledende daglig fodermængde
Hestens vægt:  550 kg

Vedligehold  1,2 kg   
Let arbejde  1,5 kg 
Middel  1,5-1,8 kg 
Supplerende hø  7-10 kg

Daglig dosering til Islænder
Vedligehold  800 g   
Let arbejde  1-1,2 kg 
Middel  1,2-1,5 kg 
Supplerende hø  4-7 kg

Råvarer
Lucerne Hø, grønpiller, Æblefiber, Betfor, Oliehørfrø, 
melasse, Gulerødder, Ærteflager,VA Vit hest Duvil 
Basic, Selenforblandning

Indholdsgaranti
FE/kg 0,88 / Stivelse 1,49 % / Råprotein 15,01 % / 
Råfedt 10,39 % / Sukker 9,9 % / Træstof 20,33 % / 
Råaske 9,62 % / Calcium 1,25 % / Fosfor 0,76 % / 
Magnesium 0,37 %.

Vitaminer og mikromineraler tilsat mg/kg
Vitamin A 21,600 I.E. / Vitamin D3 4,100 I.E. / Vitamin 
E 675 mg / Vitamin C 795,92 mg / Vitamin K3 3,60 
mg / Vitamin B1 46,65 mg / Vitamin B2 23,27 mg / 
Vitamin B6 11,03 mg / Vitamin B12 0,11 mg / Biotin 
2,02 mg / Niacin 24,50 mg / Folinsyre 9,50 mg / Pan-
totensyre 9,80 mg / Zink 381,15 mg / Jern 36 mg / 
Kobber 26,03 mg / Mangan 44,64 mg / Jod 2,33 mg 
/ Koboltsulfat 0,03 mg / Selen 1,90 mg / Lysin 6,90 g.

Duvil Natur Genuss

1,49 % Stivelse

10,39 % Råfedt
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Mover forbedrer ledfunktion markant hos aldrende 
heste & heste med højt aktivitetsniveau. Vælg 1, 3, 8 
eller 25 kg.

Forebyggelse, vedligeholdelse 
og restitution
Mover fra Duvil forbedrer ledfunktionen hos aldrende 
heste og heste med højt aktivitetsniveau. Mover er et 
af markedets kraftigste produkter for optimal bevæ-
gelighed og restitution i hestens led. Mover er en unik 
og 100% naturlig blanding af Performer, tilsat effektiv 
glucosamin udvundet af krebs fra nordiske farvande. 
Tilsættelse af nøje udvalgte urter fuldender opskriften 
på optimale betingelser for hestens led i alle situati-
oner. Glucosaminen i Mover er testet op til 15 gange 
kraftigere end den glucosamin der udvindes af den 
grønlæbede musling og som traditionelt anvendes i 
markedet.

Anbefalet daglig dosering til ponyer
15 g* / 30 g** / 45 g***

Anbefalet daglig dosering til heste
30 g* / 60 g** / 90 g***

Maksimal daglig dosering
0,5 g pr. kg kropsvægt

* Forebyggelse 
** Vedligeholdelse 
*** Restitution

Mover er ikke et lægemiddel. Er du i tvivl om hestens 
helbred, kontakt altid dyrlægen.

Duvil Mover

Naturlig glucosamin

Styrker led
Gi’r bedre bevægelighed
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Performer fra Duvil består af udvalgte planteolier, som 
gennem en proces er blevet til ren kontrollerbar ener-
gi, der gør hesten mere udholdende og energisk. Det 
vegetabilske fedt er koncentreret letoptagelig energi, 
der efter indtagelse lagres i hestens muskler. Hesten 
bliver mærkbart mere arbejdsvillig og udholdende i 
situationer hvor den skal præstere. 

Også velegnet når din hest skal restituere efter syg-
dom eller hårdt arbejde. Effekten af Performer ses 
normalt allerede indenfor 3-5 dage.

Ekstra energi til konkurrenceheste
Konflikter ikke med nuværende FEI regulativer 
Under løbende laboratoriekontrol 
Meget høj næringsværdi - også for de mest følsomme 
heste 
Kan ikke smages, lugtes eller fornemmes af dyrene 
Øger fordøjeligheden af al fedt i foderrationen 
Koncentreret letoptagelig energi 
GMO-fri

Dosering og brug
Performer kan doseres efter behov direkte ovenpå 
andet foder eller blandes med andre fodermidler.

Anbefalet dosering til ponyer: 50-200 g.

Anbefalet dosering til heste: 100-400 g.

Max. daglig dosering: 1 gram pr. kg legemsvægt 
(f.eks. max. 300 g til en hest på 300 kg).

Indhold pr. 100 g i %
Råfedt 99,5 % 
Vand 0,5 % 
Råaske 0 % 
Træstof 0 %

Heste med mindre energibehov tildeles mindre dosis.

Duvil Performer

Gi’r bedre bevægelighed

Modvirker inflammation

Hjælper mod ophobning af mælkesyre

Modvirker muskelspændinger
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Tang direkte fra naturen til din hest
Duvil Vitaler er et unikt fodermiddel til islandske heste. 
Tangen er høstet i Nordatlanten i meget rent vand og 
derefter tørret ved lav temperatur, så de aktive og vi-
tale indholdsstoffer bevares. Indholdsstofferne i Vitaler 
består blandt andet af makro- og mikronæringsstoffer, 
proteiner, antioxidanter, kulhydrater samt flere vigtige 
organiske komponenter. Den naturlige blanding af 
mineraler og vitaminer gør, at Duvil Vitaler er nemt 
optagelig i hestens fordøjelsessystem og gi’r et godt 
bidrag til dens daglige behov.

Dosering
5 g pr. 100 kg kropsvægt. Tildeles oven på andet 
foder.

Sammensætning
Tang (arktisk ascophyllum) høstet i Nordatlanten.

Indhold pr. 100 g
Råaske 18 %.

Duvil Vitaler

Naturens
egne vitaminer

og mineraler

Vidste du ...
 Tang tilfører hesten naturlige elektrolytter og antioxidanter
 Tang forsyner hesten med et naturligt vitamin og mineral
 Tang er utrolig let fordøjeligt
 Vigtigt, ikke at forglemme, tang er klimavenlig
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Hurtig og effektiv opbygning af muskler, 
styrke og huld
Builder fra Duvil består af vegetabilsk fedt, solbær, 
sojabønner, mynte og nukleotider. Sojabønnerne er 
tørret ved lav temperatur og derefter omhyggeligt for-
malet, så bønnernes indhold af olier, fedtsyrer protein 
og aminosyrer bevares. Tilsætningen af nukleotiderne 
hjælper hesten med regenerere muskel- og vævs-
skader. Produktet er letoptageligt og skånsomt for 
hestens fordøjelsessystem, og indholdet af udvalgte 
urter bidrager til en hurtig og effektiv muskelopbyg-
ning hos hesten.

Anvendelse og dosering
Tildeles ovenpå almindelig foder. 

Anbefalet dosering til ponyer: 50-200 g.

Anbefalet dosering til heste: 100-400 g.

Maksimal daglig dosering: 0,75 g. pr. kg legemsvægt 
(f.eks. max. 225 g til en hest på 300 kg.)

Heste med mindre behov tildeles mindre dosis.

Opbevaring og holdbarhed
Opbevares tørt og udenfor direkte sollys. Holdbar 18 
måneder fra produktionsdato

Sammensætning
Vegetabilsk fedt, sojabønner, solbær, æble, nucleoti-
der, mynte

Indhold pr. 100 g i %
Råfedt 60 % / Råprotein 13 % / Vand 10 % / Træstof 
10 % / Råaske 1 %.

Builder er ikke et lægemiddel. Er du i tvivl om he-
stens helbred, kontakt da dyrlægen.

Duvil Builder

Hjælp til bedre muskelopbyggelse

Giver glansfuls pels

Hjælper mod ophobning af mælkesyre
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Hoofer fra Duvil beskytter hestens hov mod udtørring 
samt fugt fra vand og urin. Den naturlige organiske 
væske er af en sådan beskaffenhed, at den trænger 
ind i hestens hov, opretholder et korrekt fugtighedsni-
veau og gør hoven stærk og feksibel.

Hoofer er et organisk produkt med en unik, moleky-
lær struktur, som gør, at det trænger ind i hovhornet. 
Derved etableres en sammenbinding og et vedvaren-
de fugtighedsniveau, der gør hoven meget stærk og 
fleksibel.

Hoofer etablerer en naturlig barriere, der er aktiv i for-
hold til både et vådt og tørt miljø, hvilket er afgørende 
for at opretholde et korrekt fugtighedsniveau i hoven.

Holder hoven stærk og smidig og sikrer det korrekte 
interne fugtighedsniveau i hov-væggen.

Hoofer´s unikke organiske forbindelser blødgør effek-
tivt en tør og skrøbelig hov og minimerer risikoen for 
flækkede hove, white line disease og bakterie angreb 
efter skoning.

Efterlader hoven med en flot glans. Hoven virker ikke 
fedtet og tiltrækker ikke snavs og skidt.

Lugtfrit, sikkert og ugiftigt for både hest og rytter.

Naturligt produkt, der samtidigt er meget nemt at 
påføre.

Hoofer kan bruges på alle hov- og klovtyper.

Indhold
Organisk væske og hybenolie.

Duvil Hoofer

Duvil Frogger er en specielt komponeret naturlig olie, 
der anvendes til at imprægnere området i og omkring 
strålen. Herved sikres en sund og velfungerende hov.

Indhold
Forædlet olie udvundet af nordiske træsorter.

Duvil Frogger

 

100 % ren olie fra naturen

Holder på fugtigheden

Bevarer den naturlige fasthed i hoven

Gør strålen fast og solid

Den tykke masse forbliver åndbar

Hvis svampeområder ikke 

behandles, æder de hoven op 

– lugter hoven sur, så behandl 

med Frogger
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Noter



Duvil aps
Nymarksvej 7 
7200 Grindsted
+45 7533 6505 
mail@duvil.dk
duvil.dk

Foderkonsulent/salg
Mette Moesgaard
+45 5115 3118 
mm@duvil.dk

Veterinærsygeplejerske
Kathrine Due Tranekjer
+45 5115 3509 
kd@uniq.dk


