
vitafor
- Svensktillverkade kraft- och  
mineralfoder för häst
Vitafor är kraft- och mineralfoder som riktar sig till alla hästar med fokus på hälsa, håll-
barhet och prestation. Produkterna kännetecknas av hög smaklighet, hög vitaminisering 
och spårämnen med extra hög tillgänglighet för hästen.

Sortimentet produceras av Vilomix Sweden AB, som är ett systerbolag till Swedish Agro. 
Vilomix har lång erfarenhet och kunskap av att producera mineralblandningar till olika 
djurslag. Redan 1928 startades Kvarnbyfoder som senare blev Vilomix.



vitafor DERBY
25 kg
Vitafor DERBY är ett pelleterat havrefritt foder för alla hästar. Tillsammans med 
grovfoder av normal kvalité och mineralfoder täcker Vitafor DERBY hästens dagliga 
näringsbehov. Innehållet av betfiber och linfrökaka är högt, vilket gör att Vitafor 
DERBY med fördel kan användas i kombination med spannmål eller färdigfoder 
för att öka energin i foderstaten utan att höja andelen stärkelse.  Ett fiberrikt foder 
gynnar fodersmältningen och ökar hästens välbefinnande.  Linfrökaka har ett högt 
innehåll av fett och bidrar till en blank hårrem.  Blötlägg vitafor DERBY och du får en 
alldeles utmärkt mash. 

Råvaruinnehåll: Melasserad betpressmassa, linfrökaka, vetekli, lucernmjöl, betmelass, 
rapsfett, druvsocker.

vitafor LUCERN
25 kg
Vitafor LUCERN tillverkas av lucern (alfalfa) som hetluftstorkas direkt från fältet, på 
så sätt bibehålls växtens näringsrika innehåll och en bra hygienisk kvalitet uppnås.  
Vitafor LUCERN är en smaklig råvarupellets med ett högt innehåll av smältbara fib-
rer och är även naturligt rik på mineraler och spårämnen. Den unika sammansätt-
ningen av näringsämnen gör att lucern är ett mycket bra foder för alla kategorier 
hästar. Vitafor LUCERN är ett bra komplement till grovfoder med lågt proteinvärde 
och ett utmärkt proteinfoder till avelsston och unghästar.Vitafor LUCERN bör blöt-
läggas till glupska hästar. Blötläggningen går snabbt även i kallt vatten, eftersom 
det är ren lucern.

Råvaruinnehåll: 100% lucern.

vitafor TOTAL
25 kg
Vitafor TOTAL är ett pelleterat färdi9foder som kan användas till alla hästar. Det 
höga innehållet av energi, spårämnen och vitaminer gör att det framförallt pas-
sar hästar i träning och tävling. Vitafor TOTAL är ett smakligt och skonsamt foder. 
Kombinationen av havre, betfiber, lucern och linfrökaka ger hästen ett välbalanserat 
tillskott av fibrer, stärkelse, socker och fett. Hästen får på så sätt både snabb och 
långsam energi. Linfrökaka och betfiber gynnar dessutom hästens tarmfunktion 
och ger en blank hårrem. För att säkerställa starkt immunförsvar och hög prestation 
innehåller Vitafor TOTAL delvis organiskt bundna spårämnen och mycket vitaminer.

Råvaruinnehåll: Havre, melasserad betpressmassa, vete, lucernmjöl, betmelass, linfrö-
kaka, rapsfett, vetefodermjöl, magnesiumfosfat, kalciumkarbonat, monokalciumfos-
fat, fodersalt, druvsocker.



vitafor SOLID
10 kg och 25 kg
Vitafor SOLID är ett pelleterat mineralfoder som ger ett tillskott av kalcium, fosfor, 
magnesium och salt. Det är en liten exklusiv pellets som är mycket smaklig. Dessut-
om innehåller Vitafor SOLID höga nivåer av alla nödvändiga vitaminer och spåräm-
nen. Vitafor SOLID passar till de flesta hästar. Det är enkelt att blanda med kraftfoder 
och är så smakligt att många hästar äter det utan att det blandas med något.

Råvaruinnehåll: Lucernmjöl, vete, kalciumkarbonat, koksalt, magnesiumfosfat,  
betmelass, monokalciumfosfat, magnesiumsalt.

vitafor STRONG
25 kg
Vitafor STRONG har samma goda egenskaper som Vitafor SOLID.  Skillnaden är att 
mineralen är granulerad. Granuleringen innebär att Vitafor STRONG är ett högkon-
centrerat mineralfoder med 100% aktiv substans. Vitafor STRONG är lätt att blanda 
med annat foder och går att utfodra i fri tillgång.

Råvaruinnehåll: Kalciumkarbonat, salt, magnesiumfosfat, monokalciumfosfat,  
betmelass.

Vi kan också erbjuda fler Vitaforprodukter såsom Vitafor AVEL, Vitafor POWER, 
Vitafor PROTEINMINERAL och Vitafor BALANSMINERAL som beställningsvaror.

Hör gärna med oss i Swedish Agro Shoppen om du undrar över något.  
Mer produktinformation hittar du på www.vilomix.se
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Derby Total Lucern Strong Solid

Energi (ME) MJ/kg 12,2 12 8,5 - -

Smältbart råprotein g/kg 75 80 100 - -

Råfett %/kg 5 5 2,4 - -

Växttråd %/kg 16 9 28 - -

Stärkelse %/kg 7,6 26,5    7 - -

Socker %/kg 10,5 5,7    5 2 6

Lysin g/kg 4,6 4,4 6,3 - -

Kalcium g/kg 7 6 15 175 100

Fosfor g/kg 2 4 3 34 20

Magnesium g/kg 2 5 1,8 50 30

Natrium g/kg - 3 - 100 60

Selen mg/kg - 0,45 - 30 20

Koppar mg/kg - 35* - 1330 900

Zink mg/kg - 70* - 4000 2700

Mangan mg/kg - 40* - 1500 1000

Järn mg/kg - 70* - 500 330

Jod mg/kg - 0,3 - 20 13

Kobolt mg/kg - 0,3 - 18 12

Vitamin A IE/kg - 15000 - 360000 240000

Vitamin D3 IE/kg - 1500 - 36000 24000

Vitamin E mg/kg - 500 - 5000 3500

Vitamin K3 mg/kg - 4 - 90 60

Vitamin B1 mg/kg - 15 - 360 240

Vitamin B2 mg/kg - 15 - 360 240

Vitamin B6 mg/kg - 9 - 200 135

Vitamin B12 mg/kg - 0,1 - 3 2

Folsyra mg/kg - 8 - 200 135

Pantotensyra mg/kg - 15 - 360 240

Niacin mg/kg - 30 - 800 540

Biotin mg/kg - 0,4 - 25 17

Förpackn stl kg 25 25 25 25 10 & 25

Form pellets pellets pellets granulat pellets

*= delvis organiska/chelaterade spårämnen

~~

~~

Fodertillsatser Vitafor


