Hämta eller beställ prenumeration av TOTAL™ via en Återförsäljare nära dig.
Beställer du genom en Primero Agent skickar du ett mail till info@primeroequine.se,
så skickar vi första gången ett Beställningsformulär om du vill bli fakturerad. Glöm
inte ange din kontakts Beställningsnummer som står på visitkortet eller på hemsidan!
PRENUMERATION
Vi hjälper dig till en lättare vardag kring dina hästaktiviteter! Foderleverans sker efter
överenskommelse till en dagadress där fraktbolaget lätt kan nå dig. Vi levererar varje,
varannan månad eller per kvartal. Minst 3 säckar per leverans. Mer info på hemsidan.
För ytterligare information och beställning kontakta
Primero Agent
F:a Morgan Strålman mob. 070-60 39 419 Beställningsnummer 113007
Paradisberget, 575 96 EKSJÖ
morgan.paradis@tele2.se
www.morganstralman.se
www.primeroequine.se

TOTAL

-

-

spannmålsfritt energi
och fiberrikt fullfoder
utan tillsatt socker

från urhästens livsstil
har vi skapat

Är att ge din häst det bästa möjliga naturliga foder som ger optimal näring för att
bygga en stark grund av hälsa, styrka och immunförsvar. Det ger honom full potential
inom varje område och disciplin hela sitt liv.
Idag finns ett mycket brett sortiment av foder och tillskott på marknaden och det kan
vara svårt att föreställa sig och förstå hur bara ett komplett foder kan fylla näringsbehovet för alla hästar, oavsett deras livsfas, arbetsbelastning, typ, ras, temperament
eller miljö.
Som art, har hästen en begränsad kapacitet för att bryta ner icke fibrösa foderråvaror
och fodermältningssystemet har inte utvecklats för att klara stora volymer spannmål.
Detta framgår tydligt av ökat antal sjukdomar som delvis kan relateras till fodret
såsom kolik, fång, magsår, korsförlamning, equine metabolt syndrom/insulinresistens
mfl. De flesta av dessa problem kan förebyggas om vi kunde ta efter hästens naturliga
livsstil och ge honom den typ av foder som han är avsedd att äta. Hästen utvecklades
som en fri kringströvande växtätare, ständigt betande gräs och sökande efter blad och
örter.
Dagens moderna presterande hästar har ett ökat energi och näringsbehov som lätt
tillgodoses genom rätt mängd TOTAL™. Detta utan att riskera att balansen i
fodersmältningssystemet går förlorad.

framtidens foder redan nu

VÅRT UPPDRAG

info@primeroequine.se
www.primeroequine.se

VÅRT FODER

ETT TOTALT FODER

Ett bra hygieniskt grovfoder ska självklart vara basen i hästens utfodring. Att ge
hästen kraftfoder och olika tillskott brukar sedan vara hästägarens vanliga val när
man vill tillföra näringsämnen för tex ökat energibehov. Primero Equine TOTAL™ är
ett unikt alternativ, ett fullfoder där du utgår från ett bra grovfoder, färskt vatten
och saltsten och kompletterar med TOTAL™.

Innehållsförteckning
Hackelse och Gräspellets
Fiberinnehållet är av stor betydelse, därför kom gräspellets av högsta kvalitet
och färskt torkat gräs att utgöra basen för fodret. Detta stimulerar också
hästens medfödda tuggbehov. När hästen tuggar fodret väl bildas saliv som
fungerar som buffert mot magsyra, och det förhindrar även bildningen av sk.
vassa emaljåsar på tänderna, vassa tandkanter som bildas pga. minskade
rörelser av underkäken i sidled när hästen tuggar spannmålsbaserad foder.

TOTAL™ är för hästar som inte kan tillgodose sitt näringsbehov med enbart
grovfoder. Det kan till exempel vara hästar som
- har ett högre energi- och proteinbehov än vad grovfodret ger
- lämnar foder - får inte i sig tillräcklig mängd för behovet
- blir för heta av ett vanligt kraftfoder
- har ett känsligt fodersmältningssystem
- behöver ett foder med låg sockerhalt
- presterar sämre pga organbelastning
- eller helt enkelt att grovfodret inte räcker till näringsmässigt

Primero Equine TOTAL™
- Är anpassat för hästens känsliga fodersmältningssystem
- Innehåller bara naturlig och för hästen optimal näring
- Har mycket hög andel växtfibrer för grovtarmens hälsa
- Har mycket låg halt kolhydrater såsom stärkelse och socker
- Innehåller högvärdigt protein
- Med fördel kan fodras nära prestation då det låga GI index minskar risken
för uttröttande effekt på musklerna
- Kan ersätta stor del av grovfoder vid specifika tillfällen, efter konsultation av
Veterinär och vår Leg. Hästfysiolog
- Genom sin balanserade verkan optimerar förmågan att ta upp näringsämnen
- Är framtaget av Engelska Leg. Hästfysiologer i samarbete med Veterinärer
Kan ges till alla hästar, alla utbildningsnivåer, alla åldrar!

Soja olja
Energi tillförs i form av ren sojaolja, GMO fri, som är lättsmält för hästen och
främjar lugn, uthållig energi. Det mesta av aminosyrorna i TOTAL™ kommer
från sojaflingor som innehåller en hög andel essentiella aminosyror.
Vitamin & Mineraltillägg, Elektrolyter
Innehållet av vitaminer och mineraler såsom vitamin E och selen möter
nypublicerade krav, tillsammans med electrolyter som ska ersätta svettförluster
och hjälpa till att förhindra för tidig uttröttning hos arbets- och tävlingshästar.
Yea-Sacc 1026™, Myntha & Vitlök
Färsk torkad myntha och vitlök har satts till för deras välgörande egenskaper på
bland annat fodersmältningen, tillsammans med jästsvampen Yea-Sacc 1026™.
Probiotikan Yea-Sacc 1026™ är en levande jästkultur av en specifik stam som är
väl utforskad och har utvecklats i Kentucky, USA. Yea-Sacc 1026 stimulerar bl a
bakteriefloran och ger en förbättrad grovtarmsfunktion.
Primero Equine garanterar att inga förbjudna substanser, som strider mot
dopingreglerna i F.E.I och the Jockey Club of Great Britain, används vid
tillverkning av fodret. TOTAL™ innehåller inga konserveringsmedel. Sjuka
hästar och konvalescenter bör utfodras individuellt.
Näringsanalys
· Vitamin D
· Protein
12% · Vitamin E
· Energi
11% · Selen
· Olja
8% · Koppar
· Vitamin A 10 000iu/kg · Zink

2 000iu/kg
400iu/kg
0.6mg/kg
47mg/kg
133mg/kg

· Koksalt
· Kalium
· Magnesium
· Kalcium
· Fosfor

8.7g/kg
14.4g/kg
2.9g/kg
13.5g/kg
5.5g/kg

