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Fra naturen  
til din hest

Din forhandler: 

  
Fodertilskuds-  

og plejeprodukter  

produceret af rene  

naturlige råvarer i  

Danmark og solgt  

i hele verden
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PMS186C
R:210  G:16  B:52 
C:11  M:100 Y:85  K:2 

Made in Denmark

For sikring af en sund  
og velfungerende hov

Duvil Frogger er en specielt kom-
poneret naturlig olie, der anvendes 
til at imprægnere området i og om-
kring strålen. Herved sikres en sund 
og velfungerende hov.

Naturlig organisk væske  
som beskytter og plejer 
hestens hove

Hoofer fra Duvil beskytter hestens 
hov mod udtørring samt fugt fra 
vand og urin. Den naturlige organi-
ske væske er af en sådan beskaf-
fenhed, at den trænger ind i hestens 
hov, opretholder et korrekt fugtig-
hedsniveau og gør hoven stærk og 
feksibel.

Effektiv til rifter, sår,  
sårskorper, tør hud,  
mulen, muk mm.

Duvil plejesalve er en unik kombina-
tion af olie og voks. Produktet er en 
effektiv blødgørende salve, som er 
særdeles velegnet til rene tørre om-
råder, for eksempel på sårskorper, 
ved tør hud og operationsar. Sår og 
ar blødgøres og heler pænt op.
Kan også have kløestillende effekt.

FroggerHoofer Plejesalve Performer
Builder
Mover
Vitaler
Omega- 
3-6-9
Rep 1 og 2
Gastro 112
Hoofer
Frogger
Plejesalve

150 ml
300 ml

1 l
2,5 l
5 l

100 ml



  

Duvil har i samarbejde med specialister udviklet fo-
dertilskud til heste. Vi anvender udelukkende natur-
lige ingredienser i vores produkter.

Vi har hovedkvarter i Danmark og eksporterer i dag 
til det meste af Europa. 

I denne folder finder du vores sortiment, og vi håber, 
du vil lade dig inspirere af Duvil-filosofien om rene, 
naturlige råvarer i den daglige omsorg for din hest.

Har du spørgsmål til vores produkter, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Forebygger, vedlige
holder og restituerer  
hestens led

 Duvil Mover er en blanding af 
naturlige råvarer som vegetabilsk 
fedt, bioptagelig glucosamin fra 
arktiske skaldyr og specielt udvalgte 
urter. Det gi’r en effektiv ledpleje til 
hesten og i alle situationer maximale 
betingelser for bevægelighed og 
restitution i leddene.  

Velkommen 
til Duvil

Vegetabilsk fedt, 
der gi’r kontrollerbar 
energi og udholdenhed

Duvil Performer er udvalgte naurlige 
modificerede planteolier, som opta-
ges super effektivt, og giver hesten 
mere udholdenhed. Det vegetabil-
ske fedt er koncentreret letoptagelig 
energi, der efter indtagelse lagres i 
hestens muskler. 
•  Ekstra energi til konkurrencehe-

ste
•  Vandopløselig og derfor lettere 

optagelig
•  Meget høj næringsværdi – også 

for de mest følsomme heste
•  Øger fordøjeligheden af fedtet i 

foderrationen.

Tang direkte 
fra naturen til hesten

Duvil Vitaler et fodermiddel til heste. 
Tangen er høstet i Nordatlanten i 
meget rent vand og derefter tørret 
ved lav temperatur, så det bevarer 
de aktive og vitale indholdsstoffer, 
som består af makro- og mikronæ-
ringsstoffer, proteiner, antioxidanter, 
kulhydrater samt flere vigtige organi-
ske komponenter.
Den naturlige blanding af mineraler 
og vitaminer gør, at Duvil Vitaler er 
nemt optagelig i hestens fordøjel-
sessystem og gi’r et godt bidrag til 
dens daglige behov.  

1 kg  
3 kg  
8 kg 
25 kg 

1,5 kg  
4 kg  
10 kg 
25 kg 

1 l  
5 l  
25 l 

3,5 kg 
7 kg 

1,5 kg 3 kg  
8 kg 
25 kg 

3 kg  
8 kg 
25 kg 

Til hurtig og effektiv 
opbygning  og forøget 
styrke

 Duvil Builder består af vegetabilsk 
fedt, solbær, sojabønner, mynte og 
nukleotider. Sojabønnerne er tør-
ret ved lav temperatur og derefter 
omhyggeligt formalet, så bønnernes 
indhold af olier, fedtsyrer protein og 
aminosyrer bevares. Tilsætningen af 
nukleotiderne hjælper hesten med 
at regenerere 
efter muskel- og vævsskader.
Produktet er letoptageligt og skån-
somt for hestens fordøjelsessystem, 
og det forskellige indhold af urter er 
med til, at hesten får en hurtig og 
effektiv muskelopbygning.

Specialblandet 
lakseolie til hesten

Lakseolie af højeste kvalitet fra de 
nordlige farvande. Lakseolien er en 
af de olietyper, som har det høje-
ste Omega-3-6-9 fedtsyreindhold 
på markedet. Heste har behov for 
essentielle fedtsyrer, da hesten ikke 
selv danner dette.
Det er vigtigt, at fedtsyren indgår i 
hestens daglige kost. Mangler he-
sten omega-3, kan det give proble-
mer med hove, led, hud/pels samt 
give generel utilpashed.
Duvils Omega-3-6-9 lakseolie har 
været igennem en meget fin rens-
ningsproces og kan derfor tilføres 
direkte i hestens kost.

Tilskud til heste med 
stresset mave samt 
forebyggelse og efter-
behandling af belastet 
tarmværk

Heste Rep 1 er en kur, der hjælper 
effektivt til at stabilisere hestens 
sunde mave/tarmflora og genskaber 
den naturlige balance.
Heste Rep 2 er optimal til forebyg-
gelse, efterbe handling og vedli-
gehold for heste, der tidligere har 
udvist problemer med maven, eller 
heste der erfa ringsmæssigt har 
maveproblemer i forbindelse med 
stress situationer ved transport, 
stævner mm.
Heste Rep 1 er et pulver, og Rep 2 
er i pilleform. Det er et velsmagende 
tilskud for selv den allermest kræs-
ne hest, som har mistet appetitten.
Består udelukkende af naturlige 
ingredienser, der ikke er omfattet af 
dopingregler.

Tilskud til hestens mave. 
Bedre balance ved  
løs afføring og belastet 
immunforsvar

Gastro 112 er et nyudviklet produkt 
med blandt andet fermeteret raps 
og som noget nyt også fermeteret 
tang. Har særdeles positiv indvirk-
ning på bakteriebalancen i hestens 
mave (sprut/løs mave). Gastro 112 
fremmer de gode bakterier, der hø-
rer til en sund og normal fungerende 
fordøjelse.
Et stærkt immunforsvar starter i for-
døjelsen. Derfor er det her, man skal 
sætte ind, hvis gentagne infektioner, 
eksempelvis i form af luftvejsproble-
mer, mug, mave- og hudproblemer, 
bliver ved med at plage. Det er de 
fremmede bakterier og svampe, 
der er en hindring for en velfunge-
rende fordøjelse og hermed også et 
stærkt immunforsvar.

Builder Mover Vitaler Omega-3-6-9 
lakseolie

Rep 1 og 2 Gastro 112Performer

 Duvil

Performer
   – vegetabilsk fedt, der gi’r  
kontrollerbar energi og udholdenhed

Tilskudsfoder 
til din hest

 3 kg
 8 kg
 25 kg

 Performer
	 	Duvil	Performer	er	udvalgte	naurlige	modificerede	
planteolier,	som	optages	super	effektivt,	og	giver	
hesten	mere	udholdenhed.	Det	vegetabilske	fedt	
er	koncentreret	letoptagelig	energi,	der	efter	
indtagelse	lagres	i	hestens	muskler.	

•	 	Ekstra	energi	til	konkurrenceheste
•	 Vandopløselig	og	derfor	lettere	optagelig
•	 	Meget	høj	næringsværdi	–	også	for	de	mest	
følsomme	heste

•	 	Øger	fordøjeligheden	af	fedtet	i	foderrationen.

 Holdbarhed
	 	18	måneder	fra	produktionsdato. 
Opbevares	tørt	og	uden	direkte	sollys.

 Dosering
	 	Doseres	efter	behov	oven	på 

andet foder.
  Daglig dosis: 
Ponyer	50-200	g.	Heste	100-400	g.

   Maksimal daglig dosering: 
1	g	pr.	kg	kropsvægt.

	 	Heste	med	mindre	energibehov	tildeles	mindre	
dosis.  
Duvil	Performer	er	ikke	et	lægemiddel.	Er	du	i	 
tvivl	om	hestens	helbred,	så	kontakt	dyrlægen.

Diverse info om 
Duvil Performer 
Vegetabilsk	fedt 
Smeltepunkt	50º	C 
Farve hvid gullig 
Energi	37,0	MJ/kg 
Pulverkonsistens

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

Salg og distribution:  
Duvil ApS
+45	7533	6505 
mail@duvil.dk
duvil.dk

37	g

Du vil 

din hest det 

bedste!

Må	ikke	

varmes op eller 

overhældes	med	

varmt vand.

Dansk	produceret	af	Uniq	Nordic	Gold

 Duvil

Builder
		–	til	hurtig	og	effektiv	opbygning	
og	forøget	styrke

Tilskudsfoder 
til	din	hest

 3	kg
 8	kg
 25	kg

  Duvil Builder består af vegetabilsk fedt, solbær, 
sojabønner, mynte og nukleotider. Sojabønnerne er 
tørret ved lav temperatur og derefter omhyggeligt 
formalet, så bønnernes indhold af olier, fedtsyrer 
protein og aminosyrer bevares. Tilsætningen af 
nukleotiderne hjælper hesten med at regenerere 
efter muskel- og vævsskader.

  Produktet er letoptageligt og skånsomt for hestens 
fordøjelsessystem, og det forskellige indhold af 
urter er med til, at hesten får en hurtig og effektiv 
muskelopbygning.

  Holdbarhed
   18 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og uden direkte sollys.

 Dosering
 Tildeles oven på andet foder.
 Dosering til ponyer: 
 50-200 g.
  Dosering til heste: 
 100-400 g.
  Maksimal daglig dosering: 

0,75 g pr. kg legemsvægt. 
Heste med mindre behov tildeles mindre dosis.

   Duvil Builder er ikke et lægemiddel. Er du i tvivl om 
hestens helbred, så kontakt dyrlægen.

Sammensætning 
af Duvil Builder 
Vegetabilsk fedt 
Sojabønner* 
Solbær 
Æble 
Nucleotider 
Mynte

Indhold 
pr. 100 g/%
Råfedt 60 % 
Råprotein 13 % 
Vand 10 % 
Træstof 10 % 
Råaske 1 %
* Fremstillet af genetisk gmofri 
modificerede sojabønner

Salg og distribution:  
Duvil ApS
+45 7533 6505 
mail@duvil.dk
duvil.dk

Builder

30 g

Må ikke 

varmes op eller 

overhældes med 

varmt vand.

Du vil 

din hest det 

bedste!

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

 Duvil

Mover
    – forebygger, vedligeholder  
og restituerer hestens led

Tilskudsfoder 
til din hest

 1 kg
 3 kg
 8 kg

 Mover
  Duvil Mover er en blanding af naturlige råvarer 

som vegetabilsk fedt, bioptagelig glucosamin fra 
arktiske skaldyr og specielt udvalgte urter. Det gi’r 
en effektiv ledpleje til hesten og i alle situationer 
maximale betingelser for bevægelighed og 
restitution i leddene.  

 Holdbarhed
  12 måneder fra 

produktionsdato.

 Dosering
 Dosering til ponyer: 
  Forebygglese 15 g 

Vedligeholdelse 30 g 
Restitution 45 g

  Dosering til heste: 
  Forebygglese 30 g 

Vedligeholdelse 60 g 
Restitution 90 g

  Maksimal daglig dosering: 
0.5 g pr. kilo kropsvægt

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

Salg og distribution:  
Duvil ApS
+45 7533 6505 
mail@duvil.dk
duvil.dk

Sammensætning 
Vegetabilsk fedt 
Solbær 
Hyben 
Naturlig glucosamin* 
Pilebark 
Honning

Indhold 
pr. 100 g/%
Råfedt 68 % 
Træstof 7 % 
Råprotein 4 % 
Vand 4 % 
Råaske 1 %

*Produkt af rejeskaller  
med højt indhold af naturligt 
glucosamin

 

27 g

Nok 

et af verdens 

kraftigste 

ledprodukter

Du vil 

din hest det 

bedste!

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

 Duvil

Vitaler
    – tang direkte fra naturen 
til hesten

 1,5 kg
 4 kg
 10 kg

Vitaminer 
og mineraler 
til din hest

 Vitaler
  Duvil Vitaler et fodermiddel til heste. Tangen 

er høstet i Nordatlanten i meget rent vand og 
derefter tørret ved lav temperatur, så det bevarer 
de aktive og vitale indholdsstoffer, som består 
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.  

 Holdbarhed
   18 måneder fra produktionsdato. 

Opbevares tørt og uden direkte sollys.

 Dosering
 5 g pr. 100 kg kropsvægt. 
 Tildeles oven på andet foder.
   Duvil Vitaler er ikke et lægemiddel. 

Er du i tvivl om hestens helbred, så kontakt 
dyrlægen.

Sammensætning 
af Duvil Vitaler 
Tang (arktisk 
ascophyllum) høstet  
i Nordatlanten

Indhold 
pr. 100 g/%
Råaske 18 % 

 

Salg og distribution:  
Duvil ApS
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Du vil 

din hest det 

bedste!

Dansk produceret af Uniq Nordic Gold

Tilskudsfoder

Olier og plejemidler

    
  Omega 3-6-9  
lakseolie

 Fodermiddel

  Omega 3-6-9 fedtsyrer er essentielle 
fedtsyrer, som dyr ikke selv kan danne i 
kroppen. Derfor skal de tilføres foderet.

  Omega 3-6-9 fedtsyrers positive 
egen skaber på dyr er mangfoldige og 
velkendte.

•  Højt indhold af Omega 3-6-9  
fedtsyrer

• Naturlige antioxidanter

•  Naturlig olie  
fra laks 

•  For sund hud  
og flot pels

Salg og distribution 

INNORDIC  +45 70 27 13 25 
info@innordic.eu
www.innordicclub.com
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Dosering
Heste: Fra 25 ml dagligt. 
Hunde/katte: Fra 0,5 ml pr. kg 
legemsvægt dagligt. 
Doseringen kan hæves ved øget 
aktivitet.  

Analyse
Vand:  1 %  
Olie fra laks: 99 %   
Smeltepunkt:  0° C  
Farve:  Rød 
Energi pr. kg: 37,0 MJ 
Antioxidant: 50 ppm 
Naturligt indhold af Astazanthin.

Holdbarhed
18 måneder fra produktionsdato

  0,5 l                  1 l                  5 l

 Hoofer 

   Duvil Hoofer 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 
fugtighedsniveau og gør hoven stærk og feksibel. 

 Brugsanvisning
  Hoven skal være ren og tør før påføring, hvorefter 

Duvil Hoofer smøres på hele hoven i et ensartet lag. 
Ved skrøbeligt hovhorn, skår, revner og sømhuller 
anvendes væsken mere intensivt før og efter 
skoning. 

 Indhold
 Organisk væske og hybenolie.

Beskyttelse til 
din hests hove

 Duvil

Hoofer
    – beskytter og plejer 
hestens hove

1000 ml

Salg og distribution:  
Duvil ApS
+45 7533 6505 
mail@duvil.dk
duvil.dk Dansk 

produceret

Frogger
Duvil Frogger er en naturlig olie, der 
anvendes til at imprægnere området i 
og omkring strålen. Herved sikres en 
sund og velfungerende hov. 
Brugsanvisning
Påføres rengjort/renskåret stråle dag-
ligt indtil ønsket effekt er opnået.
Indhold
Forædlet olie udvundet af nordiske 
træsorter.

 Duvil

Frogger
  – gi’r hesten en sund 
og velfungerende hov

Salg og distribution: Duvil ApS
+45 7533 6505  mail@duvil.dk  duvil.dk  

100 ml

Pleje til din 
hests hove

Dansk 
produceret


