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WIROMIN AB
– KUNSKAP OCH KVALITET I GENERATIONER
Wiromin AB startade 1992 i den
lilla bruksorten Rejmyre i Östergötlands bergslag av Wivi och Roland
Öster.
Idag drivs familjeföretaget vidare
av andra generationen. Vi tillverkar
fodertillskott för de flesta djurslag
såsom flytande och torra vitaminer,
mineralfoder m. m.
Kunden har alltid möjlighet att få
sina produkter anpassade efter
sina djurs speciella behov.
Vår målsättning är att alltid ge dig
som kund, en så bra produkt som
möjligt av de bästa råvarorna som
finns på marknaden.
Därför använder vi endast råvaror
av absolut högsta kvalité för att
upptagningsförmågan och funktionen
ska bli optimal hos dina djur. För att
värna om vår natur använder vi enbart återvinningsbara förpackningar
och är medlem i REPA.
Gårdsanpassat foder är en specialitet som vi gärna gör efter dina och
eventuella foderrådgivares direktiv
eller önskemål.
Vi bedriver även legotillverkning av
flytande vitaminer, mineralfoder och
premixer.

Vi tillhandahåller även en rad
olika råvaror för de som blandar
fodret på gården.
Med våra mångåriga kunskaper
kan Du alltid känna dig trygg när
Du använder våra produkter.
Våra produkter är registrerade hos
Jordbruksverket och produktionen
är utarbetad enligt GMP, Jordbruksverkets och EU:s regelverk. Vi är
även HACCP certifierade för att
säkerställa en hög kvalitet.
Produktutvecklingen följer de senaste
försöken och forskningsresultaten
över hela världen och vi samarbetar
idag med andra stora tillverkare
i Europa för att därigenom kunna
utarbeta produkter med optimal
funktion.
Säkra leveranser är vårt motto,
därför är våra transportörer
registrerade hos jordbruksverket.
Leverans sker med någon av våra
återförsäljare eller med något
fraktbolag direkt till dig som kund.
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INNEHÅLL
VITAMINER 			
Flytande vitaminer 		
B-Vitamin BAS
s. 6
B-Vitamin AKTIV
s. 7
Vitamin ADE
s. 8
Vitamin E + Selen
s. 8
E-Vitamin AKTIV
s. 9
Biotin med Methionin s. 10
Total Vitamin
s. 11

Torra vitaminer
Vitamin ADE
E-Vitamin 6000
C-Vitamin 100
BioMet

s. 6
s. 12
s. 12
s. 13
s. 13

Funktioner hos vitaminer
Översiktstabell
s. 14

MINERALER 			

s. 15

Show Horse Bas
s. 15
Show Horse Granulat s. 17

s. 16

Show Horse Aktiv

MINERALSTEN			
Wiroslick

s. 18

s. 18

TILLSKOTT 			

s. 19

Aspbarkspellets
Nypon
Glucosamin 100
Carrots
Rödbetor
Vinäger
Vitlökspulver

s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 26
s. 27
s. 27

s. 19
s. 20
s. 20
s. 21
s. 21
s. 22
s. 22

Wirolyt
Muscle Power
Wirojäst
Probio Spice
Magnesium +
Oil
Rapsolja

ÖVRIGA LAGERFÖRDA PRODUKTER
SwedFed
Saltstenar

s. 28

s. 28–29
s. 30

3

MINERALÄMNEN
OCH VITAMINER
ÄR ÄMNEN SOM ÄR
LIVSNÖDVÄNDIGA
Vitaminer och mineraler fyller
många viktiga funktioner i kroppen.
Vitaminerna (-Vita betyder liv) är
ett antal livsnödvändiga organiska
ämnen, de behövs exempelvis för ett
fungerande immunförsvar samt en
god fruktsamhet och en bibehållen
prestationsförmåga.
Grovfodret innehåller oftast för lite
av dessa ämnen eller i en form som
är svårupptaglig. Därför är ett tillskott
av dessa mycket viktigt så att inte
någon brist uppstår.
Om en brist uppstår är det svårt att
reparera med en senare tilldelning.
För vissa ämnen är en brist irreparabel. Mineraler bidrar bl. a. till att
bygga upp delar av kroppen som
skelett, tänder och brosk.
Kroppen behöver också mineraler
för att kunna upprätthålla sin vattenoch saltbalans, för musklernas
arbete och för att nervimpulser samt
signalöverföring mellan celler ska
fungera och för reproduktionen.
Enklaste sättet att få en jämn och
regelbunden tilldelning är att ge sin
häst ett mineralfoder av god kvalité.
Med god kvalité menas att ämnena
som ingår ska vara lättupptagliga för
djuret och vara i balans, fodret ska
vara smakligt så hästen vill äta och
förpackat och tillverkat på ett sådant

sätt att hållbarheten av vitaminerna
och mineralerna säkras.
Wiromins mineralfoder för hästar
innehåller mineralämnen och
vitaminer av bästa kvalité och som
väljs med omsorg för att passa den
specifika applikationen. Vi har foder
med hög andel organiskt bundna
mineraler för ett bättre upptag och
värnande av miljön samt vitaminer i
den form som utnyttjas bäst och ger
en god hållbarhet åt produkten.
Våra vitamintillskott är lämpliga att
använda om man behöver tillskott av
något extra vitamin utan att behöva
byta mineralfoder.
H
Våra flytande vitamintillskott är
exklusiva och homogent blandade
för bästa funktion. Detta innebär att
varje droppe innehåller exakt lika
mycket av det aktuella ämnet. Fördelen
det medför är en säker dosering av
preparatet och en förvissning om att
hästen erhåller vad den behöver.

I vårt breda sortimentet av tillskottsprodukter finns något som
passar de flesta foderstater och
behov men vi tillverkar gärna en stall/
gårdsspecifik blandning. Utveckling
av nya tillskott sker fortlöpande och
följer den senaste internationella
forskningen.
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FLYTANDE VITAMINER

SHOW HORSE

H

B-VITAMIN BAS
Användning
Show Horse B-vitamin BAS är särskilt rik på
Niacin och vitamin B1– vilket påverkar bland
annat muskelfunktionen. Vitamin B6 behövs
extra vid proteinrik föda och vid dräktighet.
Vitamin B12 ingår vid bildandet av blodkroppar.

Extra B-vitamin behövs
även vid pälsfällning
och pälssättning.

Vitaminerna bidrar också till en väl fungerande
mikroflora i hästens grovtarm. Lämpligt att
ge till hästar där korsbandsförlamning lätt
uppstår. De ingående vitaminerna är väl avvägda för att lätt kunna doseras till samtliga
hästars behov och är dessutom blandade i
en smaklig bärsubstans.
B-vitaminerna kan inte lagras i kroppen vid
överskott, de är således viktigt med en jämn
och balanserad tillförsel fortlöpande.
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Tillsatser per liter
Vitamin B1
5000 mg
Vitamin B6
2500 mg
Vitamin B12
60 mg
Niacin
8000 mg

Daglig tilldelning per djur
Ponny
10 ml
Häst
15-20 ml

Förpackning
1 liter eller 5 liter

Dessa rekommenderade
dagsdoser kan överskridas
om det finns behov.

Beroende på aktivitetsnivå

H

B-VITAMIN AKTIV
Show Horse B-vitamin AKTIV är en flytande tillskottsprodukt
som innehåller alla B-vitaminer för din häst.
B-vitaminer är viktiga för muskelfunktionen, ämnesomsättning och en väl fungerande tarmflora. Användning vid pälssättning och pälsfällning rekommenderas.
B-vitaminer lagras inte i kroppen varför en fortlöpande tilldelning är rekommenderad. Förutom B-vitaminer innehåller produkten aminosyran L-Karnitin och
Betain som är viktiga för energiomsättningen.

FLYTANDE VITAMINER

SHOW HORSE

Rekommenderad tilldelning per dag:
Föl
2-5 ml
Vuxen häst
15-30 ml
Tillsatser per liter :
Vitamin B1, 3a820
Vitamin B2, riboflavin
Vitamin B6, 3a381
Vitamin B12
Niacin, 3a314
Pantotensyra, 3a842
Biotin, 3a880
Folsyra, 3a316
Betain
L-Karnitin

5000 mg
4000 mg
3000 mg
30 mg
12000 mg
4000 mg
500 mg
1200 mg
55 000 mg
5000 mg

Förpackning
1 liter eller 5 liter
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FLYTANDE VITAMINER

VITAMIN ADE

H

Användning
Flytande ADE-vitamin i vattenlöslig form.
Ges vid extra behov av A, D och E-vitamin,
t. ex. vid användning av foder med lågt vitamin-innehåll eller vid låg foderkonsumtion.
Högproducerande, dräktiga, digivande och
snabbt växande djur har ett större behov av A,
D och E-vitamin varför ett tillskott rekommenderas. Även lämpligt till djur som visar svag brunst.
Ges direkt på fodret eller uppblandat i vatten
eller mjölk. Denna produkt innehåller Xylitol som
ökar upptaget av fettlösliga vitaminer. Dosering
per vecka rekommenderas då
vitaminerna är fettlösliga.
ADE kan även fås med tillsats av Selen för djur
som samtidigt har behov av extra selen.

Förpackning
1 liter, 5 liter eller 25 liter

Dosering per djur och vecka
Hästar
10–15 ml
Föl
3–5 ml
Ungdjur
10–15 ml
Kor/Kvigor
30 ml
Kalvar
5 ml
Suggor
15–20 ml
Slaktsvin
5 ml
Smågrisar kull 10–15 ml
Tackor
3–5 ml
Lamm
1–3 ml
Getter
3–5 ml
Minkar
30 ml per 100 djur
Värphöns
8–10 ml per 100 djur
Slaktkycklingar
8 ml per 100 djur
Kalkoner
15 ml per 100 djur
Tillsatser per ml
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E

VITAMIN E+SELEN
Användning
Ges när behov föreligger av extra E-vitamin och
Selen. Exempelvis för att kompensera förlust
av E-vitamin vid lagring av spannmål och foder
eller vid nyskördad eller syrad spannmål.
Innehåller E-vitamin och Selen i vattenlöslig
form. Ges direkt på fodret eller uppblandat i
vatten eller mjölk. Produkten innehåller Xylitol
som höjer upptaget av fettlösliga vitaminer.
Tillsatser per ml
Vitamin E
Selen
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50 mg
0,04 mg

OBS! Felaktig dosering av tillskott som innehåller
Selen kan medföra förgiftning.

30000 IE
3500 IE
45 mg

H

Daglig dosering per djur
Hästar
6 ml
Ungdjur
3 ml
Kor
5 ml
Kalvar
2 ml
Suggor
5 ml
Slaktsvin
2 ml
Smågrisar kull
5 ml
Tackor/Lamm
2 ml
Minkar
10 ml per 100 djur
Värphöns
5 ml per 100 djur
Livkycklingar
3 ml per 100 djur
Slaktkycklingar
3 ml per 100 djur
Rävar
15 ml per 100 djur
Förpackning 1 liter, 5 liter eller 25 liter

H

E-VITAMIN AKTIV
Show Horse E-vitamin AKTIV är en flytande tillskottsprodukt som innehåller
E-vitamin och selen i en form som kroppen lätt tar upp. Lämpligt att tilldela i
dricksvattnet eller tillsammans med den dagliga fodergivan. E-vitamin och selen
är viktiga för bland annat en god reproduktionsförmåga, muskelfunktion och
immunsystemet. Selen och E-vitamin är synergister och samverkar i enzymer
som är viktiga delar i kroppens immunförsvar.

FLYTANDE VITAMINER

SHOW HORSE

Rekommenderad tilldelning per dag:
Föl
2-5 ml
Vuxen häst
5-30 ml
Tillsatser per liter :
Vitamin E, alpha tokoferol, 3a700: 100000 mg
Selen, E8: 			
40000 mcg

Förpackning
1 liter eller 5 liter

H Homogen blandning
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FLYTANDE VITAMINER

BIOTIN MED
METHIONIN

H

Användning
Biotin med Methionin ges vid extra behov
av Biotin t. ex. vid användning av foder
med ojämn kvalité, vid problem med hovar
eller till hårt tränande/tävlande djur. Biotin
anses förbättra konditionen hos hud, hår
och päls.
Biotinet är i denna produkt blandat med
aminosyran Methionin som anses förbättra
upptaget av Biotin hos hästar.
Denna produkt innehåller Biotin med
Methionin i vattenlöslig form. Ges direkt
på fodret eller uppblandat i vatten.
Biotin kan inte lagras i kroppen vid
överskott, det är således viktigt med en
fortlöpande tillförsel.

Tillsatser per liter
Biotin
1000.000 mcg
Methionin
1000.000 mcg
Förpackning
1 liter, 5 liter eller 25 liter
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Daglig dosering
Föl
2,0 ml
Unghästar
5,0 ml
Fölston
7,5 ml
Vuxen häst
5-7 ml
Vid hovproblem kan dosen
4-dubblas.

H

Användning
Total Vitamin ges vid tillfällen då ett
extra vitamintillskott är nödvändigt för
att täcka djurens behov. Exempelvis vid
användning av foder med ojämn kvalité
eller stresstillstånd av något slag.
Total Vitamin är ett vattenlösligt
vitamintillskott som innehåller både
fettlösliga och vattenlösliga vitaminer.
Produkten kan ges direkt på fodret
eller uppblandat i mjölk eller vatten.

Tillsatser per ml
Vitamin A
3000 IE
Vitamin D
500 IE
Vitamin E
25 mg
Vitamin K
1,5 mg
Vitamin C
15 mg
Vitamin B1
1 mg
Vitamin B2
2 mg
Vitamin B6
2 mg
Vitamin B12
0,01 mg
Biotin
0,1 mg
Niacin
10 mg
Folsyra
0,3 mg
Pantotensyra
4 mg
Kolin
50 mg

FLYTANDE VITAMINER

TOTAL VITAMIN

Vitaminkoncentrat
för alla djurslag
Daglig dosering per djur
Hästar (600 kg)
20 ml
Föl
10 ml
Kalvar
10 ml
Suggor
20 ml
Slaktsvin
5 ml
Smågrisar kull
30 ml
Får
2 ml
Hundar (per 10 kg) 2 ml
Minkar
40 ml per 100 djur
Värphöns
30 ml per 100 djur
Kycklingar
15 ml per 100 djur
Passar även till övriga fjäderfä.

Förpackning
200 ml, 1 liter, 5 liter eller 25 liter

H Homogen blandning
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TORRA VITAMINER

VITAMIN ADE
Användning
Innehåller de fettlösliga vitaminerna A, D och
E. Ges vid extra behov av A, D och E-vitamin, t. ex. vid användning av foder med lågt
vitamininnehåll eller vid låg foderkonsumtion
samt till högproducerande, dräktiga, digivande och snabbt växande djur.
Lämpligt tillskott för djur som har besvär
med svag brunst. Ges direkt på fodret eller
uppblandat i fodret.

Förpackning
10 kg hink eller 25 kg säck

Kompletteringsfoder
för alla djurslag
Tillsatser per kg
Vitamin A
2 500 000 IE
Vitamin D3
400 000 IE
Vitamin E
5 000 mg
Daglig dosering per djur
Föl
15 gram
Hästar
30–40 gram
Ungdjur
30 gram
Kor/Kvigor
50–75 gram
Kalvar
15 gram
Slaktsvin
20 gram
Suggor
35 gram
Smågrisar kull
85 gram
Lamm
5 gram
Tackor
10 gram

E-VITAMIN 6000
Användning
Innehåller kompletterande E-vitamin och
Selen-tillskott. Ges vid behov av extra
E-vitamin, t. ex. vid nyskördad eller syrad
spannmål samt för att kompensera förlust av
E-vitamin vid lagring av spannmål och foder.
Dessutom anses E-vitamin öka tillväxten och
muskeluppbyggnaden hos ungdjur, förhindrar
nedbrytning av fett, motverkar muskelförtvining och ökar immunförsvaret.
E-vitamin med Selen anses ha gynnsam
effekt vid juverinflammation eller vid kvar-bliven efterbörd m. m.
Ges direkt på fodret eller uppblandat i fodret.

Förpackning
10 kg hink eller 20 kg säck.
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Vitamintillskott
för alla djurslag

Daglig dosering per djur
Föl
15 gram
Hästar
40–50 gram
Ungdjur
15 gram
Kor
50-75 gram
Kalvar
5–10 gram
Suggor
15 gram
Slaktsvin
5–10 gram
Smågrisar kull
50 gram
Får
5–10 gram
Höns
50 gram
Liv- och slaktkycklingar
20 gram per 100 djur
Minkar
100 gram per 100 djur
Tillsatser
Vitamin E
Selen

per gram
per kg
6 mg/g 6000 mg/kg
0,06 mg/g
60 mg/kg

– form av natriumselenit och selenjäst

C-VITAMIN 100
Användning
Show Horse C-vitamin är ett vattenlösligt
antioxidant.
Viktigt för cellandningen och nybildande
av kollagen. Även viktigt för binjurebarkens
hormonproduktion och nedbrytningen av
kroppsfrämmande ämnen.
C-vitamin ökar upptaget av järn och djurets
motståndskraft både vid infektion och i
samband med stress.

SHOW HORSE

BIOMET

Vitamin C för hästar
Daglig dosering
1/2 till 1 mått per dag och djur.
Medsänt mått rymmer ca 25 g
Tillsatser/gram
Vitamin C

TORRA VITAMINER

SHOW HORSE

1000 mg

Förpackning
250g eller 1 kg

Kompletteringsfoder
Biotin med Metionin
till hästar

Användning
Show Horse BioMet innehåller B-vitaminet
Biotin samt Metionin.

Daglig dosering
Föl
10 gram
Unghästar
15 gram
Fölston
20 gram
Metionin är tillsatt då detta anses förstärka
Vuxen
häst
15-20
gram
Biotinets upptagningsförmåga. Produkten är
vattenlöslig.
Medsänt mått rymmer 20 g
Show Horse BioMet används mot spröda, spruckna och ömtåliga hovar samt vid
försämrad hovtillväxt, vilket anses vara ett
tecken på Biotinbrist. Biotin anses även
kunna förbättra konditionen hos hud, hår
och päls.

Tillsatser per kg
Biotin
2000 mg
Metionin
80000 mg
Förpackning
0,8 kg eller 2,5 kg

Biotin behövs även för energi- och proteinomsättningen.
Behandlingen utföres 4–6 månader för
fullgott resultat.
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TORRA VITAMINER

ÖVERSIKTSTABELL
Funktion
Förbättrar fertiliteten
Ökar motståndskraften
Avhjälper smakfel på mjölk
Skydd för hud och slemhinnor
Förbättrar synen
Tillväxt av kropp och skelett
Omsättning av kalcium och fosfor
Förebygger muskeldegeneration
Fungerar som antioxidant
Förebygger mastiter
Bildning av aminosyror
Blodets koagulering
Cellernas ämnesomsättning
Nervfunktioner
Bildning av röda blodkroppar
Påverkar upptaget av järn
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BetaA
karoten

D

E

K B1 B2 B6

B12

Biotin C

BAS

PELLETS

Show Horse Bas är ett smakligt pelleterat mineralfoder för hästar. Show
Horse Bas har även tillsats av Vitamin A, D och E. Produkten är utformad
så att basbehovet av viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer ska täckas in vid rekommenderad giva och samtidig tilldelning av grovfoder med
hög kvalité.

Tillsatser per kg
Spårämnen
Zink, E6
Mangan, E5
Koppar, E4
Järn, E1
Selen, E8
Jod, E2
Kobolt, E3

1200 mg
1000 mg
900 mg
1000 mg
20 mg
10 mg
5 mg

Analytiska beståndsdelar
Kalcium
12,2%
Fosfor
3%
Magnesium
6%
Natrium
5,1%
Råaska
54%
Kalcium/Fosforkvot
4,0

MINERALER

SHOW HORSE

Daglig dosering
Ponny och hästar i vila
50-75 gram
Hästar i lätt motion/arbete
75-100 gram
Hästar i normal träning/arbete 100-125 gram
Hästar i hård träning/arbete 150-200 gram
Tillsatser vitaminer per kg
A-vitamin, E672
100000 IE
D-vitamin, E671
10000 IE
E-vitamin, 3a700
6000 mg

Förpackning
8 kg eller 20 kg
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MINERALER

SHOW HORSE

AKTIV

Produkt kan fås
i granulatform

PELLETS

Show Horse Aktiv är ett smakligt pelleterat mineralfoder för hästar. Sammansatt
med spårämnen och vitaminer i lättupptaglig form för den mer aktiva hästen.
Produkten har högt innehåll av vitaminer som är viktiga för prestationsförmågan
och det dräktiga stoet. Innehåller naturliga polyfenoler som har en antioxidativ
effekt liknande naturligt vitamin E. Selenet i produkten kommer uteslutande från
Selenjäst vilket ger ett mycket högt upptag hos djuret.
Tillsatser per kg
Spårämnen
Zink, E6
Mangan, E5
Koppar, E4
Järn, E1
Selen, 3b8.11
Jod, E2
Kobolt, E3

Daglig dosering
Ponny och hästar i vila		 50-75 gram
Dräktiga/digivande ston		150-200 gram
Hästar i lätt motion/arbete 		 75-100 gram
Hästar i normal träning/arbete		100-150 gram
Hästar i hård träning/arbete		150-250 gram
Analytiska beståndsdelar
Kalcium
11,0%
Fosfor
5%
Magnesium
6%
Natrium
6,0%
Råaska
60%
Kalcium/Fosforkvot
2,2
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4500 mg
1000 mg
2000 mg
1200 mg
20 mg
10 mg
7,5 mg

Tillsatser vitaminer per kg
A-vitamin, E672
350000 IE
D-vitamin, E671
40000 IE
E-vitamin, 3a700 9000 mg+
Polyfenol motsvarande 1000 mg
naturlig Vitamin E.
K-vitamin
50 mg
Vitamin B1
400 mg
Vitamin B2
400 mg
Vitamin B6
200 mg
Vitamin B12
3 mg
Vitamin C
5000 mg
Niacin
1000 mg
Pantotensyra
400 mg
Folsyra
200 mg
Biotin
10 mg

Förpackning
8 kg eller 20 kg

MINERALER

SHOW HORSE

GRANULAT

Show Horse BAS granulat är ett kalciumrikt mineralfoder med lägre nivå
av fosfor. Passar om man har extra behov av kalcium.
Show Horse Fosfor Balans är ett fosforrikt mineralfoder och passar när
grovfodret innehåller mycket kalcium och mindre mängd fosfor.
Show Horse Koppar Balans är ett järnfritt specialmineralfoder med extra
koppar i kelaterad form. Lämpligt att använda i foderstater där nivån av
järn och molybden är hög i grovfodret/vattnet.
Show Horse Bete är mineralfodret att använda under betestiden om man
föredrar ett granulerat mineralfoder. Även detta är järnfritt men även fritt
från Vitamintillsatser.
För foderstater där andelen vitaminer är hög i grovfodret eller tillgodoses
på annat vis. Magnesium och natriumhalten är högre i detta mineralfoder
för att balansera betets ofta kaliumrika innehåll.

BASGRANULAT

FOSFOR
BALANS

KOPPAR
BALANS

BETE

Analytiska beståndsdelar
per kg
Kalcium
16,7%
Fosfor
4,2 %
Magnesium
6%
Natrium
8,5 %

Analytiska beståndsdelar
per kg

Analytiska beståndsdelar
per kg

Analytiska beståndsdelar
per kg

Kalcium
Fosfor
Ca/P-kvot
Magnesium
Natrium

Kalcium
Fosfor
Magnesium
Natrium

Kalcium
Fosfor
Magnesium
Natrium

Tillsatser per kg
A-vitamin
100 000 IE
D3-vitamin
10 000 IE
E-vitamin
6000 mg
Zink
1200 mg
Mangan
1000 mg
Koppar
900 mg
Selen
20 mg
Jod
5 mg
Kobolt
10 mg
Järn
1000 mg

Tillsatser per kg
Zink
Mangan
Järn
Koppar
Selen
Jod
Kobolt
A-vitamin
D-vitamin
E-vitamin

9%
12 %
0,75
6,6 %
9,5 %

16,7%
4,2 %
6%
8,5 %

Tillsatser per kg

Tillsatser per kg
1200 mg
1000 mg
1000 mg
900 mg
20 mg
5 mg
10 mg
100 000 IE
10 000 mg
6000 mg

A-vitamin
D-vitamin
E-vitamin
Zink
Mangan
Koppar, kelat,
Selen
Jod
Kobolt

Järnfritt

16,7%
4,2 %
7,5%
8,5 %

100 000 IE
10 000 IE
6000 mg
1200 mg
1000 mg
1800 mg
20 mg
5 mg
10 mg

Zink
Mangan
Koppar
Selen
Jod
Kobolt

2500 mg
1000 mg
900 mg
20 mg
5 mg
10 mg

Järnfritt

Show Horse mineralfoder i granulerad form är smakliga men melassfria
och utvecklade för att kunna passa in i olika situationer och foderstater.
Förpackning
10 kilos hink och 20 kilos säck
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MINERALSTEN

WIROSLICK
Wiroslick häst är ett smakligt mineralfoder lämpligt att tilldela på betet.
Produkten tillgodoser hästens basbehov av Mineraler, Spårämnen och
Vitaminer. . Finns i 10 kilos balja eller
22 kilos hink.

Analytiska beståndsdelar
Kalcium
14,0 %
Fosfor
3,5 %
Ca/P
4
Magnesium
6,0 %
Natrium
5,0 %
Svavel
0,04 %
Aska
76,0 %		
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Mineralerstenar för
betesperioden

Fodertillsatser per kg foder:
Koppar E4
900 mg/kg
Kobolt 3b301
20 mg/kg
Mangan E5
1.000 mg/kg
Zink E6,
2.500 mg/kg
Jod 3b202,
100 mg/kg
Selen E8
20 mg/kg
Vitamin A 3a672a
100.000 IE/kg
Vitamin D E671
10.000 IE/kg
Vitamin E 3a700
3.000 mg/kg

Användning
Show Horse Aspbarkspellets är ett
rent naturfoder, 90 % aspbark och
10 % melass.

TILLSKOTT

SHOW HORSE
ASPBARKSPELLETS
Hög fiberhalt samt ger
en lugnande inverkan

Aspbark har ätits av hästar sedan
urminnes tider för barkens goda
egenskaper med hög fiberhalt samt
den lugnande inverkan på hästen,
med påföljd att din häst får ett bättre
välmående. Aspbark anses vara
naturligt avmaskande.
Aspbarkspelletsen blir väldigt hård
och ger därmed ett naturligt ”slitage”
för tänderna. Minskar också risken för
att hästen äter på stolpar och träd i
hagen.
Rekommenderad av uppfödare och
tränare både i och utanför Sverige.

Daglig dosering
Ca 0,1 – 1 kg beroende på hästens
ålder och aktivitet m. m.
Doseringen kan ökas vid behov.
Förpackning
20 kg säck

Analysvärde
per kg foder
Energi
7,3 MJ/kg
Råprotein
54 g
Råfett
76 g
Växttråd
330 g
Kalcium
14 g
Fosfor
1g
Magnesium
2g
Natrium
0,1 g
Kalium
5g
Järn
200 mg
Mangan
150 mg
Koppar
10 mg
Selen
0,04 mg
Samt kvävefria
extraaktiva ämnen
500 g

Inga bindemedel är
tillsatta i denna pellets
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TILLSKOTT

SHOW HORSE

NYPON
Användning
Nypon är enligt danska forskningsrön
gynnsamt för lederna. Nypon innehåller
flavonider som stärker immunförsvaret.
Nypon är naturligt rik på C-vitamin.

Daglig dosering
5–10 g per 100 kg häst och dag.
Medsänt mått rymmer 20 g
Sammansättning
Nypon Chilion
100 %
Förpackning
1,5 kg hink

SHOW HORSE

GLUCOSAMIN 100
Användning
Show Horse Glucosamin är ett ämne som
bygger upp leder och ligament hos hästen.

Daglig dosering
Hästar (600 kg) 3,5 g per dag
= ca 1/3 mått

Hård träning sliter mycket på leder och
ligament och därför är det viktigt att tillföra
ämnen som hjälper djuret att bygga upp
dessa. Bra leder är viktigt för att bibehålla
prestationsförmågan och en god hälsa.

150 g räcker ca 40 dagar
0,8 kg räcker ca 8 månader
2,5 kg räcker ca 24 månader

Show Horse Glucosamin är ren glucosamin
utan tillsatser. Detta medför mycket högt
upptag av produkten.
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Sammansättning
Glucosamin
99,9 %
Förpackning
150 g, 0,8 kg eller 2,5 kg

CARROTS
Användning
Show Horse Carrots behåller sin fina
kvalité oavsett tid på året. 1 kg torkade
morötter motsvarar ca 12 kg färska.

Torkade morötter av
livsmedelskvalité

TILLSKOTT

SHOW HORSE

Förpackning
1, 4 och 8 kg

SHOW HORSE

RÖDBETOR
Användning
Show Horse Rödbetor behåller sin fina
kvalité oavsett tid på året. 1 kg torkade
rödbetor motsvarar ca 12 kg färska.
Rik på betain(antioxidant).

Förpackning
1, 4 och 8 kg
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TILLSKOTT

SHOW HORSE

VINÄGER
Användning
Show horse Äppelcidervinäger tillverkas i
Sverige av solmogna äpplen. Produkten är
av livsmedelskvalité. Inga tillsatser före-kommer och syrahalten är minst 5 %.
Vinäger används traditionellt för att förbättra
matsmältningen men går även att använda för att tvätta hästen med då det låga
ph-värdet rensar bort ovälkommen ohyra
ur hårremmen. Även lämpligt att smaksätta
vattnet med vid transporter för att vattnet
ska smaka likadant som hemma.

Äppelcidervinäger
gjord av svenska
kvalitets äpplen

Daglig dosering
Som fodertillskott:
25–50 ml, 2 gånger per dag
Som smakförbättrare:
20 ml per 10 liter vatten
Förpackning
5 liter eller 25 liter

SHOW HORSE

VITLÖKSPULVER
Användning
Show Horse Vitlökspulver består av utvald
vitlök där skörd och bearbetning har skett
för att bevara vitlökens alla viktiga beståndsdelar. 1 kg vitlökspulver motsvarar ca 8 kg
ren vitlök av livsmedelskvalité.
Show Horse Vitlökspulver innehåller naturligt
en mycket hög andel av det svavelhaltiga
ämnet allicin som visat sig hämma tillväxten av virus och som har bakteriedödande
egenskaper, varför det förebygger förkylning, influensa och hosta.
Vitlök anses ha en rad positiva effekter, det
stärker immunförsvaret, höjer vitaliteten, är
bra för hjärta och kärl, höjer prestationsförmågan och hjälper magen vid tillfälliga
besvär i magtarmkanalen. Vitlök minskar
också angrepp av flugor och knott.
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Daglig dosering
1 dosmått (ca 15 g),
avser hästar om ca 600 kg.
15 gram koncentrerad vitlök
motsvarar ca 0,12 kg ren vitlök.
Vid behov kan doseringen höjas.
Förpackning
1,5 kg och 6 kg hink.

Användning
Wirolyt är sammansatt för att ge en
balanserad salttillförsel i kombination
med energigivande druvsocker.
Används vid diarré. Vid riklig svettning,
efter t. ex. tävling. I samband med
avvänjning eller flyttning av djur.
Analytiska beståndsdelar
per liter ustpädd blandning
Natrium
1800 mg
Kalium
825 mg
Klorid
1950 mg

Daglig dosering
Blanda 30 g Wirolyt per liter
ljummet vatten.

TILLSKOTT

WIROLYT
Tilldelas under 1–7 dagar,
2 gånger per dag.
Gör ny blandning varje dag.
Sammansättning
Dextros, Natriumbikarbonat
Natriumklorid, Kaliumklorid
Förpackning
2,5 kg hink, 10 kg hink eller
25 kg säck

Behovet av salt hos hästar och ponnyer varierar från djur till djur.
Det beror bland annat på arbetet som utförs samt mängden stress som
en häst upplever. Svett innehåller ungefär 0,7 % salt, vilket betyder att ju
hårdare en häst tränar, desto högre är dess saltbehov.
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TILLSKOTT

SHOW HORSE
MUSCLE POWER
Produkten är avsedd för hästar som
behöver tillskott av antioxidanter och
proteinuppbyggande aminosyra för att
stödja musklernas uppbyggnad vid hård
ansträngning eller för att foderstaten har
ett lågt innehåll av dessa ämnen.
Vitamin B1 verkar i nervtrådarnas ändar
och mildrar mjölksyrans effekt vid hård
ansträngning. I denna produkt har vi tillsatt ämnen från torkad citrus och dessa
naturliga ämnen, polyfenoler, har en stark
antioxidativ verkan och skyddar hela cellen, tillsammans med Selenjäst Vitamin C
och E blir produkten mycket potent.
Produkten kan blandas i vatten eller strös
på fodret.

Muskeluppbyggande
vitaminer och aminosyra
för hästar
Analytiskt innehåll per kilo:
Råprotein
62,9 gram
Växttråd
0,7 gram
Råfett
0,25 gram
Natrium
0,28 gram
Lysin
50 gram
Aska
41,25 gram
Tillsatser per kilo:
Vitamin E
49500 IE*
Vitamin C
20000 mg
Vitamin B1
1500 mg
Selen, jäst 3b8.11
10 mg
* Total Vitamin E antioxidativ effekt,
45000 mg 3a700 Vitamin E, 4500 mg
AO mix (patenterad produkt)

Daglig dosering
1 dagdos = 40 g ges 1 eller
2 gånger/ dag
Medsänt mått rymmer 20 g

Förpackning
0,8 kg, 2,5 kg eller 15 kg säck
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Användning
Wiromins foderjäst Wirojäst 1-1 är baserad
på bryggerijäst av utvald kvalité. Jästens
höga naturliga vitaminvärde, samt de
viktiga aminosyrorna, har bevarats genom
en speciell torkningsprocess. Jästen har
berikats med E-vitamin och Selen för att
göra produkten ännu mer effektiv som
fodertillskott.
Produkten har utformats så att jästens
naturligt något fräna lukt och smak
neutraliserats.
Wirojäst 1-1 ges för att förbättra aptit,
hårrem, hovar eller klövar. Vid mag- och
tarmstörningar eller efter antibiotikabehandling kan en kur (2–4 veckor) med
Wirojäst göra underverk. Wirojäst är även
en riklig näringskälla till mikroorganismerna
i våmmen och tarmen.

Foderjäst berikad med
E-vitamin och Selen

TILLSKOTT

WIROJÄST 1-1

Meddelvärde per kg*
Vitamin B1
75 mg
Vitamin B2
35 mg
Vitamin B6
30 mg
Niacin
400 mg
Pantotensyra
90 mg
Folsyra
10 mg
Biotin
1 mg
Kolin
3000 mg
Tillsatser
Selen
Vitamin E

4 mg
2000 mg

Wirojäst 1-1 blandas i fodret eller ges som
toppgiva och bör ges dagligen under
1–4 veckor.
Daglig dosering
Häst, nöt, svin och pälsdjur.
Samtliga djurslag 1 g per kg
kroppsvikt (1-1).
Medsänt mått rymmer 50 g.

Förpackning
5 kg hink eller 20 kg säck
*Naturligt innehåll

Övriga näringsämnen per kg
Energi
13,0 MJ
Råprotein
37,0 %
Metionin + cystin
10 g
Metionin
6g
Lysin
25 g
Treonin
15 g
Råfett
0,7 %
Växttråd
3,0 %
Kalcium
0,3 %
Fosfor
1,1 %
Magnesium
0,2 %

25

TILLSKOTT

SHOW HORSE

PROBIO SPICE
Användning
Show Horse Probio Spice är produkten för hästar som behöver
stabilisera tarmfloran. Produkten innehåller utvalda örter, brunalg
och jästkulturen Levucell. Alla dessa påverkar tarmfloran positivt.
Levucell främjar även nedbrytningen av grovfodret. Produkten är
högkoncentrerad och tilldelas regelbundet eller vid perioder då
man misstänker att tarmfloran är ur balans, exempelvis vid lös och
vattnig avföring. Produkten kan tilldelas regelbundet för att främja
en sund tarmflora.
Produkten finns i förpackning om 1500 gram vilket motsvarar
månadsbehovet för en vuxen häst.

SHOW HORSE

MAGNESIUM +
Användning
Lättupptagligt magnesiumtillskott för hästar
vars foderstat är magnesiumfattig. Magnesium är mycket viktigt för musklerna. Brist
kan leda till bl. a. muskelkramp. Magnesium
anses också ha en lugnande inverkan på
temperamentet.
Show Horse Magnesium innehåller också
rikligt med fosfor som är mycket viktigt för
hästen.
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Daglig dosering
Hästar
10–20 gram
Analytiskt innehåll per kg
Magnesiumfosfat, 240 gram
magnesium och 135 gram
fosfor per kg råvara.

Förpackning
1,5 kg hink

OIL

Innehåller ej protein
eller kolhydrater

Användning
Innehåller ren sojaolja av livsmedelskvalité
med tillsats av E-vitamin för att förhindra
oxidering av oljan.

Daglig dosering
1–3 dl. Max 1 dl per tillfälle.

Lämplig för hästar med stort energibehov.
Innehåller hög andel Linolsyra och Lecitin,
vilket har goda egenskaper på hud och hår.

Energi
31,6 MJ/kg

Lättsmält energikälla för hästar som har
svårt att behålla sin kroppsvikt. Tilldelas
med fördel under kalla klimatförhållanden.

TILLSKOTT

SHOW HORSE

Råvaruinnehåll
GMO-fri ren sojaolja

Tillsatser
Vitamin E

per ml
1 mg

Förpackning
5 liter

SHOW HORSE

RAPSOLJA
Show Horse Rapsolja är en ren Ekologisk och kallpressad svensk
olja av livsmedelskvalité. Oljan innehåller en hög andel Omega
fettsyror och kan ges till alla djur. Omega fettsyrorna är viktiga för
hjärta och kärl men även för pälsen och lederna. Innehåller rikligt
med energi.
Förpackning
1 eller 5 liter

Daglig dosering
1–3 dl. Max 1 dl per tillfälle.
Råvaruinnehåll
Svensk kallpressad rapsolja.
Energi
31,5 MJ/kg
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ÖVRIGA LAGERFÖRDA PRODUKTER

SwedFed

ALL IN

EN NY GENERATION SVENSKT HÄSTFODER
SwedFed All In är ett nytt foder som passar de allra flesta hästar.
All In är ett koncentrerat och spannmålsfritt basfoder med syftet att komplettera de vanligaste bristerna hos grovfoder utan att behöva en stor giva
kraftfoder. All In har ett mycket lågt innehåll av både socker och stärkelse i
kombination med en stor variation fibrer. Detta gör det extra lämpligt som
basfoder till hästar med benägenhet att drabbas av korsförlamning eller
magsår.
I kombination med ett genomsnittligt grovfoder behövs ca 150-200 g All
In per 100 kg kroppsvikt för att täcka behovet av vitaminer, mineraler och
protein.
Vid ökat behov, som kan bero på grovfoder med lågt näringsinnehåll och/
eller en häst med extra höga behov, kan givan ökas upp till maximalt 500 g
per 100 kg kroppsvikt.
All In finns i två varianter; All In Original och All In Pellets.
All In Original kan med fördel blötläggas i kallt eller varmt vatten. Det tar ca
30-60 minuter innan fodret är helt upplöst, men välgörande växtslem från
linfrökaka är utvecklat inom 15 minuter.
All In Pellets är små (4 mm diameter) och porösa. De är lätta att tugga
vilket gör dem extra lämpliga till föl. Pellets fungerar bra att använda i
foderautomater.
Sammansättning: Lusern, torkad drank, linfrökaka, aspbark, betfiber*, kallpressad rapsolja, torkade morötter, torkade rödbetor, vitaminer, mineraler
& aminosyrekelaterade spårämnen
*Endast i Pellets

Swedfedprodukter lagerförs av Wiromin AB
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Analytiska beståndsdelar, per kg:
Original / Pellets
Omsättbar energi
10 MJ
Smältbart råprotein
152 / 146 g
Råprotein
195 / 193 g
Lysin
7,5 / 7,4 g
Metionin
3,5 g
Råfett
6,2 %
Aska
8,8 %
Växttråd
17 %
Stärkelse
1,5 %
Socker
3,5 / 4,8 %
Kalcium
14 g
Fosfor
9/8g
Magnesium
6g
Natrium
4g
Spårämnen, per kg:
Järn
Koppar
Mangan
Zink
Kobolt
Jod
Selen (selenjäst)
Tillsatsämnen, per kg:
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Pantotensyra
Folsyra

ÖVRIGA LAGERFÖRDA PRODUKTER

SwedFed

240 mg
125 mg
100 mg
300 mg
0,6 mg
0,9 mg
1,2 mg

21 000 IE
2 400 IE
600 mg
24 mg
24 mg
12 mg
0,18 mg
60 mg
24 mg
12 mg

29

ÖVRIGA LAGERFÖRDA PRODUKTER
30

SALTSTENAR
Vi marknadsför Saltstenar från KNZ och SP. Alla av hög kvalité. KNZ
saltstenar är rent pressat vaccumsalt och SP saltstenar består av oraffinerat bergsalt som pressas till saltsten. I SP sortimentet finns också den
exklusiva Himalaya Saltstenen, en saltsten som består av rent bergsalt
från Himalaya, naturligt rik på mineraler.

LUSERNPELLETS
KORNKROSS

I vårt sortiment finner du
även dessa produkter

HAVREKROSS
HELHAVRE
LINKLIPELLETS

ÖVRIGA LAGERFÖRDA PRODUKTER

ÖVRIGA TILLSKOTT

LINFRÖ
FODERKALK
BETFOR
MELASS
VETEKLI
SOJA
PRODUKTER FÖR LANTBRUKETS ÖVRIGA DJUR
NÖT, FÅR, FJÄDERFÄ OCH SVIN FINNS DESSUTOM.
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KUNSKAP OCH KVALITET
I GENERATIONER
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