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KRAFFT – A PRODUCT OF SWEDEN

Vårt tillskottssortiment säkrar och finjusterar
Vårt sortiment av tillskott, vitaminer och specialprodukter som i år har fått ny design och utökats med

Nu med ny design!

fler produkter, har tagits fram för att foderstaten ska kunna finjusteras. Därför omfattar det också ett
antal produkter för hästar med särskilda behov. Alla tillför de önskvärda ämnena i så ren och koncentrerad form som möjligt. Våra tillskott har utvecklats i samarbete med forskare och veterinärer.

Hud och päls

Återhämtning

Vitamin B, Linseed Oil, Oil, Biotin, Vitamin Multi

Electrolytes Pro, Magnesium, Salt

TILLSKOT TSGUIDEN

Vad har din häst
för behov och
vilka KRAFFTtillskott löser
problemet?

Mage och tarm

Energi

Gastro Support, Linseed Oil, Oil, Vitamin B

Linseed Oil, Oil

Stress och nerver

Leder

Stress Relief, Magnesium

Joint Support

Hovar

Mineraltillskott

Hoof Support, Biotin, Vitamin B

Copper Iron, Magnesium, Salt

Muskler

Vitaminer

Vitamin E, Magnesium, Linseed Oil, Oil

Vitamin B, Vitamin E, Vitamin Multi, Biotin

Våra färskaste nyheter!
LINSEED OIL
Linfröolja tillför koncentrerad energi i skonsam
form, t ex till hästar med muskelproblem eller
hästar som är svåra att hålla i hull. Rik på nyttiga fettsyror som kan bidra till blank päls och
ett ökat välbefinnande. Finns i 1 liter.

AKTIVA INGREDIENSER: Tryptofan 57.000 mg/
kg, magnesium 130.000 mg/kg, foderjäst samt
vitaminer.

AKTIVA INGREDIENSER: 62% Omega 3, 15%
Omega 6, Vitamin E 60 mg/l. Energi: 33MJ/liter.
KARE

BIOTIN
Pelletstillskott som används vid behov av extra
biotin. Skapar förutsättningar för god hovkvalitet.
Brist på biotin kan ge hovproblem. Finns i 3 kg.
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Ett unikt tillskott med fyra komponenter
TI
M
som är viktiga för att upprätthålla ledernas
rörlighet. Kan ges till alla hästar men lämpar sig
speciellt till hästar i hård fysisk träning och för
äldre hästar. Tillför MSM, glukosamin, kondroitinsulfat och hyaluronsyra. Finns i 700 gram.
AKTIVA INGREDIENSER: Glukosamin 34.000 mg/
kg, hyaluronsyra 1.733 mg/kg, kondroitinsulfat 27.000 mg/kg, MSM 500.000 mg/kg samt
vitaminer.

AKTIVA INGREDIENSER: Biotin 417 mg/kg.
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STRESS RELIEF

JOINT SUPPORT

VITAMIN MULTI
Allsidigt tillskott i koncentrerad form, gynnar
hästens allmäntillstånd och prestationsförmåga.
Lämpligt till dräktiga ston eller inför betäckning. Används även vid stress som transporter
och foderbyte etc. Tillför vitamin A, B, C, D3, E
och K3. Finns både flytande och som pellets:
1 liter, 3 kg och 10 kg.

AKTIVA INGREDIENSER: Jäst (Diamond V)

Vitamin Multi – pelleterad
Vitamin A 750.000 IE/kg, Vitamin D 66.667 IE/kg,
Vitamin E 9.600 mg/kg, Vitamin K3 420 mg/kg,
Vitamin B1 292 mg/kg, Vitamin B2 458 mg/kg,
Vitamin B6 458 mg/kg, Vitamin B12 2,5 mg/kg,
Vitamin C 5.800 mg/kg samt biotin 25 mg/kg.
Vitamin Multi – flytande
Vitamin A 1.800.000 IE/l, Vitamin D 160.000 IE/l,
Vitamin E 23.000 mg/l, Vitamin K3 1.000 mg/l,
Vitamin B1 700 mg/l, Vitamin B2 1.100 mg/l,
Vitamin B6 1.100 mg/l, Vitamin B12 6 mg/l,
Vitamin C 14.000 mg/l samt biotin 60 mg/l.

40%, Vitamin B 2.204 mg/kg, Sepiolit/Bentonit 38% samt vitaminer.

COPPER IRON
Tillskott av koppar och järn i organiskt bunden form vilket underlättar upptagningen.
Koppar och järn är viktiga spårämnen vid
uppbyggnad av bl a bindväv, benvävnad och
röda blodkroppar. Brist kan bl a leda till nedsatt prestationsförmåga. Finns i 700 gram.
AKTIVA INGREDIENSER: Kopparkelat 8.000
mg/kg och Järnproteinat 3.300 mg/kg.

MAGNESIUM

Ett väl sammansatt tillskott med tryptofan,
magnesium, B-vitaminer och aminosyror som
kan balansera hästens temperament i stressade
situationer. Med ett starkt psyke är det lättare
att nå framgång. Finns i 700 gram.
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GASTRO SUPPORT
Vår bästsäljare som säkrar en sund
grovtarmsfunktion (hette tidigare MagTarm).
En unik sammansättning av B-vitaminer,
jästorganismer samt ämnen som motverkar
försurning. Används både förebyggande och
vid problem t ex vid stressituationer som
miljöombyte, transporter, foderbyte och
betessläpp. Finns i 500 gram och 3 kg.
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HOOF SUPPORT
Balanserad sammansättning av viktiga ämnen
som bidrar till bättre hovkvalitet, ökar hovtillväxten och motverkar hovsprickor. Tillför
biotin, metionin och zink. Finns i 700 gram.
AKTIVA INGREDIENSER: Zink 27.000 mg/kg,

metionin 250.000 mg/kg och biotin 1.000 mg/kg.

ELECTROLYTES PRO
Ersätter förlust av flera viktiga elektrolyter i
samband med t ex blöt avföring och kraftig
svettning. Förkortar tiden för återställd prestationsförmåga mellan upprepade ansträngningar och gör hästen mer benägen att dricka
vatten. Används när salt inte är tillräckligt.
Koncentrerade elektrolyter. Finns i 1 200 gram.
AKTIVA INGREDIENSER: Natrium 10%,
kalium 15%, klorid 29%, magnesium 2,5%,
kalcium 5% samt vitaminer.

Brist på magnesium kan påverka muskelfunktionen och hästens mentala balans. Detta
tillskott förebygger och avhjälper magnesiumbrist. Används vid lågt magnesiuminnehåll i grovfodret, vid hård träning och
vid konstaterad brist (via blodprov).
Finns i 130 gram.
AKTIVA INGREDIENSER: 100% magnesiumoxid.

OIL
Sojaolja tillför koncentrerad energi i skonsam
form, t ex till hästar med muskelproblem eller
heta hästar som är svåra att hålla i hull. Oljan
är rik på nyttiga fettsyror som kan bidra till
blank päls och ett ökat välbefinnande. Finns i
1,8 liter, 10 liter och 25 liter.
AKTIVA INGREDIENSER: 55 % Omega 6 och
6% Omega 3, Vitamin E 108 mg/l.
Energi: 40 MJ/liter.

Salt
SALT
Granulerat salt av livsmedelskvalitet.
Blandas i fodret, t ex i KRAFFT MASH
Sensitive eller löses upp i ljummet
vatten till koksaltlösning. Finns i 10 kg.

SALTSLICKSTEN
Slicksten av rent koksalt. Håller livsmedels
kvalitet. 2 kg per sten.

AKTIVA INGREDIENSER:

VITAMIN B
Gynnar pälssättning samt hästens grovtarmsoch muskelfunktion. Används vid aptitlöshet,
vid pälsfällning/pälssättning, samt vid stress
t.ex vid transporter, foderbyte etc. Tillför
vitamin B1, B2, B6, B12 och biotin. Finns
både flytande och som pellets; 1 liter,
5 liter, 3 kg och 10 kg.
AKTIVA INGREDIENSER:

Vitamin B – pelleterad
B1 1.000 mg/kg, B2 667 mg/kg, B6 333 mg/kg,
B12 17 mg/kg samt biotin 42 mg/kg.
Vitamin B – Flytande
B1 3.000 mg/l, B6 1.000 mg/l samt B12 50mg/l.

VITAMIN E
Vitamin E är viktig för muskelfunktionen hos t
ex hårt arbetande hästar och föl. Även dräktiga
ston kan behöva tillskott för fostrets vävnadstillväxt. Högkoncentrerad, ren E-vitamin, utan
tillsats av selen. Finns både flytande och
som pellets; 1 liter, 3 kg och 10 kg.
AKTIVA INGREDIENSER:

Vitamin E – pelleterad
Vitamin E 12.500 mg/kg.
Vitamin E – Flytande
Vitamin E 75.000 mg/l.

