
Foderguide



Duvil
Duvil er hestefoder af allerhøjeste kvalitet. Det er 
skabt til dig, der ikke vil gå på kompromis med din 
hests præstation og fodring. Vi har nøje udvalgt 
hver eneste  ingrediens ud fra både smag og sund-
hedsmæssige  kvaliteter. Vi har kælet for enhver 
detalje, fordi din hest fortjener det bedste. 

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 
fineste kvalitet.	   
   
  

Danskproduceret 
hestefoder

HorseLux
HorseLux er et kvalitetsfoder baseret på rene  
råvarer uden unødige indholdsstoffer. Det skal være 
enkelt at fodre sin hest. Derfor arbejder vi ud fra 
konceptet: Keep it simple. 

HorseLux er en serie af foder og tilskudsprodukter, 
der kan anvendes i ethvert hestehold. Vores foder 
dækker alt fra føl til ridehest, drægtige hopper, nøj-
somme heste og heste i arbejde. 

Alt vores foder er tilsat Eponaolie, der er rig på 
Omega 3-6-9 fedtsyrer. Men endnu vigtigere har 
Eponaolie det unikke indhold af lecithin, der ind-
går som byggesten i cellemembraners opbygning, 
samt cholin, der understøtter nervefunktionen.  
   
  
 

   
  

Vestjyllands Andel
I Vestjyllands Andel går vi op i at producere foder i høj kvalitet. Vi arbejder dagligt målrettet, både i marken, 
på fabrikken  og på kontoret for at sikre en markedsførende kvalitet af vores produkter og for hele tiden at 
være på forkant med ny viden.       

Det er vores erklærede mål altid at kunne tilbyde vores kunder optimal rådgivning om foder og ernæring.

Skulle der være spørgsmål, du ikke finder svar på i guiden her, eller har du gode idéer til vores fremtidige 
produkter, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt os på tlf. 9736 6444, så står en af vores foderrådgivere klar 
til at hjælpe.

Duvil og HorseLux

- når kun det bedste er godt nok til 

din hest
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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                 

 Sensitive/nervøse heste                 

 Uden havre	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Produktoversigt
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HorseLux Grow er et velsmagende og fiberrigt 
foder til føl og plage samt drægtige og diegivende 
hopper. Dette er et foder, hvor der er lagt vægt på 
korrekt sammensætning i forhold til heste i vækst 
og dannelse af et holdbart skelet. 

HorseLux Grow har et meget lavt stivelses- og suk-
kerindhold netop for at undgå en negativ påvirkning 
af føllets væksthormoner. Ligeledes er der tilsat 
gærkultur for at tilgodese fordøjelsen og foderud-
nyttelsen, hvilket er særligt vigtigt for den drægtige 
og diegivende hoppe for at holde et korrekt huld 
og en god vækst for foster og føl.

Foderet er tilsat Eponaolie, der bidrager med Ome-
ga 3-6-9 og lecithin. Et korrekt sammensat foder til 
heste i vækst er med til at give den bedste start på 
livet.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Føl 6 mdr.  0,6 kg 1,0 kg 
Føl 9 mdr. 0,8 kg 1,2 kg 
Hø/Wrap 5-7 kg 8-10 kg 
Drægtig hoppe 1,0 kg 1,6 kg 
Lakterende hoppe 1,4 kg 1,7 kg 
Hø/Wrap 5-7 kg 8-10 kg

HorseLux Grow
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< 7 % stivelse

< 7 % sukker
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HorseLux Easy er et struktureret, koncentreret og 
havrefrit foder med et lavt indhold af sukker og 
stivelse. Foderet kan anvendes til alle typer heste-
hold både i arbejde og vedligehold, men egner 
sig særdeles godt til nøjsomme heste som f.eks. 
islændere, eller til hestehold hvor der fodres med 
grovfoder ad libitum.

HorseLux Easy dækker hestens daglige behov for 
vitaminer og mineraler uden at tilføre hesten unø-
dig energi. Indholdet i HorseLux Easy sikrer din hest 
en høj optagelighed pga. organiske vitaminer og 
Omega 3-6-9 fedtsyrer fra Eponaolien samt giver 
god tyggetid pga. lucerneindholdet. På grund af  
lucerneindholdet får selv de små trivelige heste 
mere tyggetid i forhold til koncentrerede mineraler, 
som ikke fylder i krybben eller i maven.

Ved behov for mere energi eller øget huld kan der 
suppleres med f.eks. HorseLux Hørfrømix,  
HorseLux OmegaRice eller HorseLux FiberPellets.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,3 kg          0,5 kg 
Middel arbejde    0,4 kg         0,7 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux Easy
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< 7 % stivelse

< 7 % sukker
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HorseLux EasyPellets er et fiberholdigt, koncen-
treret og havrefrit pillefoder med et lavt sukker og 
stivelsesindhold. Dette gør, at foderet kan bruges 
i alle hestehold, men er særligt anvendeligt til de 
nøjsomme typer heste samt i stalde, hvor der fod-
res med grovfoder ad libitum. 

Foderet indeholder Eponaolie, som er rig på Ome-
ga 3-6-9, hvilket sammen med lecithin gør olien 
emulgerbar og nemt optagelig. Der er tilsat orga-
niske vitaminer og mineraler, hvilket sikrer en høj 
optagelighed.

Dette foder egner sig godt til større hestehold, da 
det dækker hestens basisbehov på en lille mængde 
krybbefoder sammen med et godt grovfoder. Ved 
behov for mere energi eller øget huld kan der sup-
pleres med f.eks. HorseLux Hørfrømix, HorseLux 
OmegaRice, HorseLux FiberPellets eller HorseLux 
Eponaolie.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Alle HorseLux pelleterede foderprodukter er presset 
i 4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sam-
men med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,3 kg          0,5 kg 
Middel arbejde    0,4 kg         0,8 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux EasyPellets
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< 6 % stivelse

< 6 % sukker
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HorseLux EcoCare er et af de eneste danskprodu-
cerede økologiske hestefoder på markedet. Foderet 
er koncentreret og dækker hesten ind på en lille 
daglig mængde. Der er lagt stor vægt på en korrekt 
sammensætning, så foderet har en bred anvendel-
sesmulighed. Det er velsmagende og fiberrigt.

HorseLux EcoCare kan anvendes til alle typer heste 
og ponyer. Alt efter hestens energiniveau, kan der 
nemt suppleres med fibre, havre eller sojaskrå efter 
behov. 

Desuden har dette foder et meget lavt sukker- og 
stivelsesindhold. Går du op i økologi, eller driver du 
et økologisk landbrug, så er HorseLux EcoCare det 
rigtige valg.

Alle HorseLux pelleterede foderprodukter er presset 
i 4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sam-
men med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,5 kg          0,8 kg 
Middel arbejde    0,7 kg         1,0 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux EcoCare

Ø
ko

lo
g

is
k

< 8 % stivelse

< 6 % sukker
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Lækkert havrefrit müslifoder udviklet til heste i ar-
bejde. Foderet er tilpasset i forhold til fedt, stivelse 
og fibre, hvilket medvirker til at give hesten en god 
længerevarende energi, som den kan bruge posi-
tivt under arbejde. Sammensætningen af råvarerne 
er nøje udvalgt for at kunne give hesten den mest 
optimale muskelsætning samt energi. 

Foderet er tilsat Melofeed, som indeholder den 
kraftige antioxidant SOD (superoxide Dismutase). 
Dette bevirker, sammen med proteinindholdet, at 
hesten får de bedste forudsætninger for at opbyg-
ge muskulatur og restituere efter hårdt arbejde.

HorseLux Perform indeholder coatede vitaminer 
og organiske mineraler samt Eponaolie, der bidra-
ger med Omega 3-6-9 og lecithin. Alt dette giver 
hestens muskler de bedste forudsætninger for at 
udvikle sig positivt og øger præstationsevnen.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,6 kg          1,0 kg 
Middel arbejde    1,0 kg         1,4 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux Perform
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≥ 15 % protein

< 14 % stivelse
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HorseLux Plus er et fiber- og strukturbaseret foder, 
der dækker de fleste hestes behov. Blandingen in-
deholder organiske mineraler og coatede vitaminer, 
hvilket sikrer en let optagelighed. HorseLux Plus 
har et lavt stivelsesindhold og er anvendelig i større 
hestehold, som ønsker at dække hestene ind på en 
lille daglig mængde foder.

Desuden er der tilsat Eponaolie, som er en lecithin- 
rig olie, rig på Omega 3-6-9. HorseLux Plus er 
havrefri og baseret primært på fibre og fedt, så det 
sikres, at hesten har en stabil energi uden at blive 
varm.

Ved manglende huld eller ønsket om mere energi 
kan der eventuelt suppleres med HorseLux Fiber-
Pellets, HorseLux OmegaRice, HorseLux HørfrøMix 
eller HorseLux Eponaolie.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,6 kg          1,0 kg 
Middel arbejde    0,9 kg         1,3 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux Plus

< 14 % stivelse

< 7 % sukker
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HorseLux Senior er et müslifoder specielt udviklet 
til den ældre hest eller heste, der har svært ved at 
holde en god foderstand. Foderet er sammensat, 
så det er let omsætteligt, og hesten derved får det 
bedst mulige udbytte af foderet. 

HorseLux Senior indeholder gavnlige gærceller for 
at understøtte miljøet i hestens stortarm, som ofte 
er nedsat hos den ældre hest. Tilsat Eponaolie, som 
bidrager med Omega 3-6-9 og emulgerer foderet, 
hvorved optagelsen af de fedtopløselige vitaminer 
forbedres.

Der er lagt vægt på en optimal vitamin- og mine-
ralsammensætning, som tilgodeser behovet hos 
den ældre hest. Har din hest nedsat tyggefunktion 
eller evt. mistet tænder, kan du med fordel opbløde 
HorseLux Senior.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,5 kg          1,0 kg 
Middel arbejde    0,6 kg         1,2 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux Senior

Se
n

io
r

< 17 % stivelse

< 8 % sukker
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HorseLux Sport er et strukturrigt foder uden tilsatte 
vitaminer og mineraler, der henvender sig til heste, 
som skal præstere, samt heste, der ikke tåler al-
mindelig havre, men har brug for mere energi. Den 
hurtige energi kommer fra sort havre, som har et 
højt olieindhold. 

En stor fordel ved at fodre med HorseLux Sport er, 
at man har mulighed for at fodre de enkelte heste 
individuelt efter huld og arbejdsniveau, hvis man 
samtidig forsyner dem med vitaminer og mineraler 
ved siden af. 

Foderet er struktureret og indeholder Eponaolie, 
som er rig på Omega 3-6-9 samt indeholder le-
cithin, der øger hestens præstationsevne. Samtidig 
er det målrettet heste, der skal præstere, som har 
brug for ekstra energi til arbejdet.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,7 kg          1,5 kg 
Middel arbejde    1,1 kg         2,0 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

HorseLux Sport
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< 25 % stivelse

< 6 % sukker
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Optimal sammensætning af flerumættede fedtsyrer 
som Omega 3-6-9 samt lecithin og cholin.  
HorseLux Hørfrømix indeholder varmebehandlede 
oliehørfrø, mælkesyrebakterier og antioxidanter 
samt letomsættelige fibre som f.eks. fermenteret 
quinoa og loppefrøskaller. 

Anbefales som tilskud til at understøtte fordøjelsen, 
til optimering af foderudnyttelse samt langsomt 
frigivet energi. Produktet giver en glansfuld pels, 
hjælp til dannelse af  muskulatur og hjælp til øgning 
af huld.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

50-200 g/100 kg hest pr. dag  		

HorseLux Hørfrømix

< 10 % stivelse

< 8 % sukker
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HorseLux FiberPellets er et letfordøjeligt fiberrigt 
pillefoder, som har et meget lavt sukker- og stivel-
sesindhold, og dermed egner sig til alle typer heste 
og ponyer. 

HorseLux FiberPellets kan anvendes som en skån-
som energikilde med langsomt frigivende energi  
eller som et ekstra foder, som giver hesten en  
bedre mæthedsfornemmelse. 

Foderet kan udfodres tørt, men ved større mæng-
der anbefales det at opbløde HorseLux FiberPellets 
i forholdet 1:3. HorseLux Fiberpellets danner en 
fibermåtte i hestens mave, så mavesyren ikke skvul-
per rundt. Samtidig har fibrene en positiv effekt på 
hestens stortarm, da det giver mikroorganismerne 
noget at arbejde med.

Foderet er uden tilsatte vitaminer og mineraler og 
kan derfor anvendes som ”topdressing” i hestens 
daglige foder eller som grovfodersupplement i peri-
oder, hvor der ønskes flere fordøjelige fibre.

Vejledende daglig fodermængde

300 kg hest Max 150 g/måltid uopblødt/ 
Max 0,5 kg opblødt 
 
500 kg hest Max 300 g/måltid uopblødt/ 
Max 1,0 kg opblødt

HorseLux FiberPellets
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< 3 % stivelse

< 5 % sukker
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HorseLux OmegaRice er et fodertilskud i piller, som 
overvejende består af risklid, lucerne og hørfrø. 

HorseLux OmegaRice har et højt indhold af fedt og 
et balanceret calcium/fosfor-forhold. Lucernen i 
OmegaRice øger smagbarheden. Derudover forsy-
ner den også hesten med et højt proteinindhold. 

Foderet er særligt udviklet til heste, der har behov 
for ekstra huld, men kan anvendes til alle typer 
heste og ponyer. Det er også anvendeligt til den 
ældre hest, der har svært ved at holde huld, da  
hestens evne til at fordøje fedt ikke falder med  
alderen, hvilket evnen til at fordøje fibre gør.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres. 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Anvendes med 50-200 g/100 kg hest pr. dag

HorseLux OmegaRice
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< 13 % stivelse

< 4 % sukker
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HorseLux Mash er et velsmagende ekstra måltid, 
som din hest vil elske. Foderet har et højt indhold 
af fibre og er bl.a. sammensat af æble- og roefibre 
samt grønpiller og Eponaolie for Omega 3-6-9. 

Mash kan med fordel anvendes efter arbejde for 
bedre restitution og opretholdelse af væskebalance. 
Det kan bruges med koldt vand om sommeren for 
at få hesten til at indtage mere væske, og det kan 
bruges med lunkent vand om vinteren for at give 
hesten et lækkert lunt måltid på de kolde dage. 

HorseLux Mash er tilsat gærkulturen Levucell (Sacc. 
Cerevisiae) for at understøtte hestens fordøjelse. 

Opblødes i forholdet 1:2 i min. 15 minutter.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Anvendes med 80-100 g pr. 100 kg hest

HorseLux Mash
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< 15 % stivelse

< 11 % sukker
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HorseLux Lucerne består af lucernehø, lucernepil-
ler og Eponaolie. Lucerne har et højt indhold af 
letfordøjelige fibre og er med til at øge tyggetiden, 
hvilket sikrer en øget spytproduktion og dermed 
også mængden af bicarbonat, som har en mave- 
syreneutraliserende effekt. Lucernen bidrager 
ligeledes med et godt proteinindhold og er derfor 
utroligt velegnet til drægtige og diegivende hopper 
samt føl og plage, der har et øget proteinbehov.

Foderet er uden tilsatte vitaminer og mineraler og 
kan derfor anvendes som ”topdressing” i hestens 
daglige foder eller som grovfodersupplement i peri-
oder, hvor der ønskes mere tyggetid, fordøjelige fi-
bre eller protein. Produktet bidrager med langsomt 
frigivende energi.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Anvendes efter behov 
500 kg hest kan få op til 1-2 kg dagligt

HorseLux Lucerne
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≥ 13 % protein

< 10 % sukker
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HorseLux Snittet Græs består af tre unikke græs- 
typer, nemlig grønthøstet havrehø, Timote og 
Esparsette, der enkeltvis har hver deres egenskab, 
men med alle tre sammen opnår man en bedre 
diversitet, hvilket giver god næring til de vigtige 
mikroorganismer i hestens tarm. HorseLux Snittet 
Græs er grovfoder af høj kvalitet tilsat olie, hvilket 
betyder, at produktet er støvfrit.

HorseLux Snittet Græs er med til at øge tyggetiden 
hos hesten, hvilket giver en øget spytproduktion og 
dermed bikarbonat, der har en syrenedsættende 
effekt i mavesækken. Foderet kan anvendes som 
”topdressing” på hestens foder eller som grovfoder-
supplement med op til 1,5 kg pr. 100 kg hest.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Anbefales efter behov 
Kan tildeles med op til 1,5 kg pr. 100 kg hest.

HorseLux Snittet Græs
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< 3 % stivelse

< 4 % sukker
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HorseLux Majsflager er varmebehandlede (mikroni-
serede), hvilket øger fordøjeligheden. 

Majsflager indeholder mere stivelse og mindre pro-
tein sammenlignet med andre kornsorter.  
Energiindholdet i majsflager er højt.

Majsflager er en af de stivelseskilder, hesten ud-
nytter og optager godt, hvorfor de ofte bruges til 
opfedning og hurtig energi. Foderet er uden vita-
miner og mineraler og kan derfor anvendes som et 
supplement til den daglige foderplan. 

Anbefales til heste, der mangler energi til træning, 
eller til heste, der skal tage på.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Anvendes med 100-150 g pr 100 kg hest pr dag

HorseLux Majsflager
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≥ 60 % stivelse

≤ 10 % protein
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HorseLux MultiVit er en koncentreret vitamin- og 
mineralblanding baseret på organiske mineraler og 
coatede vitaminer, hvilket sikrer en høj optagelig-
hed. Der er fokus på optimal sammensætning, så 
blandingen tilgodeser hestens daglige vitamin- og 
mineralbehov og kan anvendes i alle typer heste-
hold, når det doseres efter hestens type, alder og 
ridebrug.

HorseLux MultiVit henvender sig derfor både til 
ridehesten, den drægtige/diegivende hoppe, føl og 
plage. Der er tilsat urterne rosmarin, bukkehornsfrø 
og hvidløg for en god smag og duft.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Vedligehold         20 g pr 100 kg hest 
Middel arbejde     25 g pr 100 kg hest 
Føl 6 mdr.   20 g pr 100 kg hest 
Plag 1-3 år   25 g pr 100 kg hest 
Drægtig/diegivende hoppe   25 g pr 100 kg hest

HorseLux MultiVit
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< 3 % sukker
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HorseLux MultiCobs er en koncentreret vitamin- og 
mineralblanding i bolcheform. Blandingen er ba-
seret på organiske mineraler og coatede vitaminer, 
som sikrer en høj optagelighed. 

HorseLux MultiCobs dækker hestens daglige vita-
min- og mineralbehov og kan anvendes i alle typer 
hestehold, når det doseres efter hestens type, alder 
og ridebrug. 

Bolcherne henvender sig derfor både til ridehesten 
og den drægtige/diegivende hoppe. Utroligt veleg-
net til heste på græs.

	 	
	

Vejledende daglig fodermængde

Vedligehold         20 g pr 100 kg hest 
Middel arbejde     25 g pr 100 kg hest 
Drægtig/diegivende hoppe   25 g pr 100 kg hest

HorseLux MultiCobs

< 5 % stivelse

< 5 % sukker
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Duvil Mare & Foal Protein er sammensat med tanke 
på hoppens drægtighed, føllets første leveår og 
unghestens behov for ekstra proteiner, vitaminer og 
mineraler. Højt indhold af proteiner og essentielle 
aminosyrer samt et moderat indhold af stivelse 
giver de bedste betingelser for jævn vækst og ud-
vikling. Magnesium, calcium/fosfor og kobber/zink 
i højt og korrekt forhold understøtter udviklingen af 
knogler og led. Blandingen givet et godt udgangs-
punkt for en god drægtighed samt unghestens 
opvækst fra seks måneder frem til 3-3½ års alderen.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.  

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette af tildele sammen 
med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg         500 kg

Føl 6 mdr.  0,7 kg 1,0 kg 
Føl 9 mdr. 0,8 kg 1,3 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg 
Drægtig hoppe 1-0 kg 1,5 kg 
Lakterende hoppe 1,5 kg 2,0 kg 
Hø/Wrap 7-10 kg 12-16 kg

Duvil Mare 
and Foal Protein
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< 11 % stivelse

< 8 % sukker
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Duvil Care Complete er et højkoncentreret tilskuds-
foder, som er målrettet de kunder, der ønsker en lav 
mængde krybbefoder. Duvil Care Complete kan ud-
fodres som eneste foder til blandet hestehold, hvor 
der både er nøjsomme heste samt konkurrence- 
heste. Foderet kan tilbydes sammen med f.eks.  
Eponaolie, HorseLux Hørfrømix, HorseLux Ome-
gaRice, havre, varmebehandlet byg mm., hvor der 
ønskes yderligere energi.

Duvil Care Complete har et højt indhold af vitami-
ner og mineraler, hvilket er et vigtig element til den 
drægtige hoppe og føllet i vækst. Blandingen har et 
højt indhold af jern, lysin og protein, hvilket er vigtigt 
for udviklingen af foster og føl. Der er et minimalt 
indhold af stivelse og sukker for at undgå en negativ 
indflydelse på væksten hos føl.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg         500 kg

Vedligehold        0,3 kg          0,5 kg 
Middel arbejde    0,5 kg         0,7 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg 
Føl 6 mdr.  0,5 kg 0,8 kg 
Føl 9 mdr. 0,7 kg 1,1 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg 
Drægtig hoppe 0,6 kg 1,0 kg 
Lakterende hoppe 0,9 kg 1,3 kg 
Hø/Wrap 7-8 kg 10-13 kg

Duvil Care Complete

26 % protein

< 10 % stivelse
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Duvil Basic Extra er en havrefri tilskudsblanding, 
der med sit høje indhold af vitaminer og mineraler 
gør blandingen velegnet til ønsket om en lav daglig 
tildeling med moderat energi og stivelsesindhold.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres.

Duvil Basic Extra er derfor anvendelig til nøjsom-
me heste og ponyer, som nemt tager på eller er 
overvægtige. Blandingen kan med fordel tildeles 
sammen med f.eks. havre, Eponaolie mm., hvor 
der ønskes yderligere energi. Det er altid vigtigt ved 
en lav tildeling af tilskudsfoder, at der gives rigelige 
mængder af grovfoder.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sammen 
med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,5 kg          0,8 kg 
Middel arbejde    0,8 kg         1,2 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 10-15 kg

Duvil Basic Extra
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< 19 % stivelse

< 5 % sukker
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Duvil Low Sugar & Starch er et havrefrit velsmagen-
de foder til heste, hvor der ønskes et lavt indhold af 
sukker og stivelse. Duvil Low Sugar & Starch er en 
blanding, som har et højt indhold af råfedt, vitami-
ner og mineraler, der dækker hesten ind med alle 
de nødvendige næringsstoffer. Duvil Low Sugar & 
Starch giver en god ædelyst, hvorfor det er anven-
deligt til heste med nedsat appetit.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sammen 
med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,6 kg          1,0 kg 
Middel arbejde    1,0 kg         1,4 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 10-15 kg

Duvil Low Sugar 
& Starch
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Duvil Basic er et havrefrit basistilskudsfoder, der 
er velegnet til alle typer heste i let til almindelig 
ridning. Et højt indhold af vitaminer, mineraler og 
antioxidanter samt et moderat indhold af stivel-
se tilfører hesten de nødvendige næringsstoffer. 
Blandingen har en lav daglig dosering. Duvil Basic 
udfodres sammen med en tilpas mængde grovfo-
der. For øget energi kan der suppleres med f.eks. 
havre og/eller Eponaolie. Duvil Basic har den fordel, 
at det er en velsmagende pille, som selv den meget 
kræsne hest æder.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette af tildele sammen 
med grovfoder

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,8 kg          1,4 kg 
Middel arbejde    1,2 kg         1,8 kg 
Supplerende hø  6-8 kg           8-12 kg

Duvil Basic
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Duvil Basic Green Fiber Müsli er en velsmagende 
havrefri  müsliblanding med lav stivelse og sukker. 
Blandingen har et højt råfedtindhold, hvilket gør 
den meget velegnet til heste, som skal til kåring og 
stævner, eller til heste, hvor der ønskes øgning af 
huld. Derudover er der et højt indhold af fibre og 
proteiner bl.a. fra lucerne, som ligeledes giver eks-
tra tyggetid og dermed understøtter fordøjelsen og 
spytdannelsen hos hesten. Duvil Basic Green Fiber 
Müsli har et højt indhold af vitaminer og mineraler 
og kan anvendes til alle typer heste sammen med 
godt grovfoder.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner. 

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg         500 kg

Vedligehold  0,8 kg 1,3 kg 
Middel arbejde 1,3 kg 1,8 kg 
Supplerende hø 6-8 kg 8-10 kg

Duvil Basic 
Green Fiber Müsli
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< 14 % stivelse

< 6 % sukker
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Duvil Basic Sport Müsli er en velsmagende havrefri 
müsliblanding med et højt indhold af omega fedt-
syrer, proteiner og antioxidanter, der bidrager til, at 
hesten let kan holde huld og opbygge god musku-
latur og hurtigere restituerer efter træning. 

Denne unikke kombination sikrer en kontrollerbar 
energi og god udholdenhed. Duvil Basic Sport 
Müsli indeholder en nøje afstemt vitamin- og mine-
ralbalance, der dækker hestens behov for nærings-
stoffer.

Tilsat Eponaolie, som bidrager med Omega 3-6-9 
og emulgerer foderet, hvorved optagelsen af de 
fedtopløselige vitaminer forbedres.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

	

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        1,2 kg          1,6 kg 
Middel arbejde    1,6 kg         2,0 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

Duvil Basic Sport Müsli
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Duvil Basic Sport er en blanding, der både forsyner 
hesten med hurtigt frigivende energi fra havre og 
langsomt frigivende energi fra fedt.

Foderet forsyner hesten med vitaminer, mineraler, 
fedt og energi og har bl.a. et højt indhold af prote-
in, som er vigtigt for muskelopbygning. 

Duvil Basic Sport er et velfungerende og velsma-
gende allround-foder, der både egner sig til  
vedligehold samt heste i let til hårdt arbejde.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner. 

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sammen 
med grovfoder.	

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        1,0 kg          1,5 kg 
Middel arbejde    1,5 kg         2,2 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg           8-10 kg

Duvil Basic Sport
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Duvil Basic Build er designet til konkurrenceheste 
eller ungheste, der skal til kåring og skue samt he-
ste, der har behov for det sidste til huld, muskelsæt-
ning og pels. Duvil Basic Build har et højt indhold 
af organiske vitaminer og mineraler samt Eponaolie 
og kvalitetsproteiner, der bidrager til en god fylde 
og muskelsætning.  

Det høje fedt- og proteinindhold giver samtidig 
en længerevarende energi og god udholdenhed.  
Duvil Basic Build er ligeledes ideelt, hvor der ønskes 
et moderat stivelsesindhold eller en havrefri  
blanding.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner. 

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sammen 
med grovfoder.  

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt: 300 kg 500 kg

Vedligehold        0,7 kg          1,2 kg 
Middel arbejde    1,1 kg         2,0 kg 
Hø/Wrap 6-8 kg 8-10 kg

Duvil Basic Build
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≥ 15 % protein

< 18 % stivelse
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Duvil Pace Power Müsli er udviklet til præstations-
heste, som skal forsynes med en større mængde 
energi via sit krybbefoder (væddeløbsheste). He-
ste som præsterer på meget højt niveau kan have 
tendens til en lille appetit. Duvil Pace Power Müsli 
er en velsmagende müsliblanding, som kan forsyne 
hesten på en moderat daglig tildeling. 

Duvil Pace Power Müsli kan med fordel kombineres 
med f.eks. Duvil Basic Build eller Duvil Basic Sport 
alt efter ønsket energiniveau. Duvil Pace Power 
Müsli har et højt indhold af fedt, protein og C-vita-
min, som er afgørende, når hesten skal restituere 
hurtigere. 

Kombinationen af omega fedtsyrer fra Eponaolie 
og energi fra kornet gør, at hesten bliver godt forsy-
net med både en længerevarende energi til  
udholdenhed og en hurtigt frigivende energi.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.	

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt:  500 kilo 

Let arbejde  2,5 kg 
Hårdt arbejde  3 kg 
Intensivt arbejde  4 kg 
Supplerende	hø	 	 12-15	kg

Duvil Pace Power Müsli
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≥ 13 % protein

≥ 9 % råfedt
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Duvil Racing Basic er velegnet til væddeløbs- og 
travheste, der har brug for mere energi. Duvil Ra-
cing Basic er en velsmagende pille, som forsyner 
hesten med de nødvendige vitaminer, mineraler og 
antioxidanter, den har brug for.

Duvil Racing Basic er sammensat med fokus på en 
høj tilgang af både hurtigt og langsomt frigivende 
energi, som sikrer hurtighed og udholdenhed. Den 
hurtigt frigivende energi kommer fra havre, som er 
letoptagelig for hesten, mens den langsommme 
energi kommer fra fedt.

Blandingen er tilsat toksinbinder til binding af natur-
ligt forekommende mykotoksiner.

Alle Duvils pelleterede foderprodukter er presset i  
4 mm piller, hvilket gør dem lette at tildele sammen 
med grovfoder.

Vejledende daglig fodermængde

Hestens vægt:     500 kilo 

Let arbejde   2,6 kilo  
Middel arbejde  2,8 kilo  
Hårdt arbejde  3,5 kilo  
Supplerende hø 12-15 kilo	

Duvil Racing Basic
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≥ 12 % protein

< 23 % stivelse
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