
Equiforce Beta + 

 

Koncentrerad betakaroten, tillsatt naturligt vitamin 

E och organiskt bunden selen, vilket har en positiv 

effekt på reproduktiva förmågor hos avelsdjur. 

EQUIFORCE Beta + agera för att förbereda 

avelssto för avelssäsongen genom att främja 

brunst och ägglossning, vilket förbättrar chansen 

att bli dräktig. Förbättrar även den aktiva 

avelshingstens spermakvalitet.  

  

Betakaroten har stor betydelse för fruktbarheten. Betakaroten är även kallad pro-vitamin A 

och är en föregångare till vitamin A. Betakaroten är viktigt för hela stoets reproduktiva cykel 

från brunst, ägglossning, befruktning och framgångsrik implantation av det befruktade ägget i 

livmodern. Betakaroten hjälper även till att upprätthålla dräktigheten och finns naturligt i stora 

mängder i färskt gräs och i nyskördat hö och lucern. Tyvärr, under vintern och början av 

våren innan betessäsongen, sjunker nivåerna av betakaroten i lagrat foder samtidigt som 

avelsstoet då har ett ökat behov av betakaroten innan betäckningssäsong, därför kan tillskott 

komma att behövas ge. 

Om sto önskas betäckas tidigt på säsongen, innan betessäsongen börjar, rekommenderas 

att börja med tillskott redan runt nyår och fortsätta tills betessäsongen är i full gång. 

EQUIFORCE Beta +  innehåller, förutom betakaroten, såväl naturliga vitamin E (tokoferol 

RRRalfa) och organiskt selen (Sel-Plex®) som stödjer och förbättrar betakarotenets effekt. 

Sel-Plex® har i undersökningar också visat sig förbättra stoets mjölk genom att höja halten 

immunfaktorer, vilket ökar det nyfödda fölets motståndskraft. Naturliga E-vitamin är den enda 

versionen (av totalt 8 E-vitaminer) som är 100% biologiskt aktiv och det är därför ca. 40% 

effektivare än de 7 syntetiska versionerna av vitamin E. Naturligt vitamin E fungerar också 

som en mycket kraftfull antioxidant och har därför stor inverkan på immunsystemet. 

EQUIFORCE Beta + har en god smak och är lätt att dosera. Den baseras på lusern, 

naturliga örter och naturliga smaker, vilket gör produkten välsmakande och betydligt friskare 

än sockerbaserade subventioner. Pulverform gör dosering enklare i förhållande till flytande 

tillskott, och det är möjligt att uppnå högre koncentrationer av de aktiva substanser, eftersom 

pulver inte tillsätts till stora mängder vatten. 

  

  

Daglig dos: Stora hästar ston / hingstar: 30 g (2 mått). Ponny ston / hingst: 15-20 g (1-1½ 

mått). Tilldelas ren eller blandad med annat kraftfoder. Avelsstoet börja ges från 3-4 

månader innan fölning och tills bekräftelse av ny dräktighet. Avelshingsten: tilldelas hela 

betäckningssäsongen.  


