Hej Ika. Det är "kul" att du ställer just den frågan för det är så att vi ganska ofta får den frågan ställd till oss! Ett "litet" utlägg först innan jag svarar på mängden Steel Joint man kan ge ihop med "Full foder". - Dom sista 5-7 åren (?) har den pluppat upp en massa färdiga foder som innehåller allt hästarna behöver även i mineral och vitamin väg! För vårat öga så ser dom jätte goda ut, man skulle kunna tänka sig att använda en del av dom i filen själv...hästarna äter med stor aptit vilket är kanon! MEN hur kommer det sig att en ganska stor del hästar, bevisligen har mineral brist trotts att dom äter fullfoder?! Det kan visa sig genom dålig hovkvalite eller återupprepade ledinflammationer och hos unghästen skelett förändringar. För det är så att man relativt ofta kan "spåra" en hältas orsak till otillräckliga intas av mineraler och vitaminer. Vad jag försöker säga är att många värkar gå i tron på att deras hästar får i sig tillräckliga mängder av mineraler, spårämnen och vitaminer när man ger fullfoder...jag undrar om det är så (?)..Steel Joint är inget "mirakelmedel" utan mineraler, vitaminer och spårämnen som "våra" hästar trotts fullfodrena värkar behöva! NU till din fråga Ika om man kan ge Steel Joint...ja men du kan dra ner på mängden till hälften, OM det inte är så att man börjar med Steel Joint för man har dålig hovkvalite på sin häst eller har återupprepande ledinflammationer, då ger man "full pott" trotts fullfoder! Mvh Anette 
2004 -11 -7 - Sigtuna 
Git Finke | Vill dela med mig av "min" Steel-Joint upplevelse.. Vår gamla ponny led av sol/sommar/knott/? eksem, led gjorde han i alla fall var sommar. Täcken kliades sönder, man-svans-kors smordes in med "allt" men pinan lindrades bara för stunden och på något vis utifrån och in.. jag vill gärna att helandet ska komma inne ifrån och ut. Efter 2 års tillskott av Steel-Joint blir han bättre och bättre, denna sommar var det bara "bulor" i manen och inte som tidigare stora vätskande sår både där och på svans/kors. Jag har även tipsat några av mina kunder på hundsimmet om Steel-Joint till sina hundar med led/knä/höft/hud problem. Några har trappat ner på smärtstillande preparat och någon har slutat helt. Ser fram emot resultaten av fler hundar som blir hjälpta av Steel-Joint. Hälsningar Git med Finkes Hundsim 
2004 -11 -6 - Sweden 
Ika | Om man har en foderstat där man i huvudsak använder sig av ett komplett foder, typ Krafft. Samt vissa tillskottsfoder. Kan man införa Steel-Joint i en sån foderstat och i hur stor mängd? Det är ju alltid svårt att kunna räkna ut exakt hur mycket alla värden blir. Jag har en extremt kräsen och kinkig häst så jag tvivar på att jag kommer kunna övertala honom att äta detta, även om jag skulle vilja testa. 
2004 -11 -5 - Sverige 
Ingela | Till Ann-Sofi vars häst inte åt Steel Joint!
I torrfoder är inte så bra att blanda mineralerna, då åt inte våran häst heller, de låg kvar i botten på krubban. Men vi blandar det som Anette sa i lite betfor + mycket vatten för vi ger kornkross också och då blandar vi samman allt det när betforen svällt och rör ihop med en slev. Då slinker allt ner i magen! Lycka till! 
2004 -10 -21 - Sweden 
Cesilia Persson | Min häst Amigo är ett 17-årigt halvblod. han har sedan många år en ganska rejäl hovspricka, efter en skada Förra året började jag att ge steel joint. Efter ett antal månader började sprickan se mindre ut. Pratade med min hovslagere som sa att det nog berodde på att tillväxten på hovarna hade blivit bättre. Nu har det varit sommar och under betesperioden har han inte fått något extra foder och alltså heller inte Steel-joint. Hovsprickan ser betydligt större ut nu igen. Min förhoppning är att om jag återigen börjar att ge Steel-joint skall tillväxten öka igen och sprickan bli mindre allteftersom hoven växer ut. 
2004 -10 -10 - Skåne 
Anette Stuborn/Steel Joint AB | Hej Nanna. För att få svar på hur värdena är på ditt grovfoder/kraft foder bör du vända dig till den som du köper det av. Ett bra mineraltilskott behöver alla hästar så länge som våra "jordar" inte innehåller det. Steel Joint tillgodoser din häst med dom mineraler och vitaminer din häst behöver förutom B & E-vitamin. Det brukar man ofta ge på "sidan om" ialla fall. OM du ger ett fullfoder som innehåller mineraler och vitaminer så kan du dra ner lite på Steel Joint givan. Vi rekomenderar våra kunder att om dom har en häst på runt 500 kg så ska man ge 100 g(1 dl). Steel Joint bör absolut ges från unghästen till den hårt tävlande hästen i alla åldrar. Du ger inga andra mineraler tillsammans med våran produkt för då slår du ut tanken och uträkningarna med Steel Joints förmåga att stärka benbyggnad, leder och hovar! Hoppas du är nöjd med svaren?! Mvh Anette 
2004 -10 -9 - Sigtuna 
Nanna Hej...funderar lite på steeljointen, men finns nån som kan hjälpa till med att räkna in om det funkar med grovfodret?? För det måste väl ha nån betydelse??
Jag har inte så bra mineraler i mitt.... 
2004 -10 -8 - Värmland 
Anette Stuborn Hej Ann-Sofie. Hoppas du går in på vår hemsida igen och läser det här! Det finns en del hästar som om dom var barn skulle kallas lite "kinkiga"! Dom hästarna som oftast är det har ofta/ibland även synpunkter på mat och annat. Inte mycket att göra åt det men har du provat att ge Steel Joint med betfor...det har du säkert gjort.Med tanke på att Steel Joint varken luktar eller smakar något speciellt så får man utgå från att din häst är en gourmet häst! Skämta bara! Om du vill göra ett försök till med din häst så är det bara att mejla oss eller ringa så skickar vi en hink till dig, kostnadsfritt såklart. Mvh Anette/ Steel Joint AB 
2004 -09 -24 
Ann-Sofi | Hej! Jag har provat Steel-Joint till min pensionär med hov och ledproblem.  Men han vill inte äta det, så jag fick sluta med att ge det. Vägrar helt och hållet att äta det, hur man än blandar i det. 
2004 -09 -23 - Uppsala 
Erica | Hej!
I 1 år och 10 månader har jag efter skador kämpat för att få tillbaka mitt sto till den pigga och tävlingsinriktade häst hon en gång var. Men med ständiga motgångar och regelbundna klinikbesök började även mitt mod sina... 
MEN efter att ha använt Steel Joint en tid har det verkligen vänt! Idag har hon inga böjreaktioner och ett felfritt rörelsemönster, på väg tillbaka till tävlingsbanorna!  TACK för en bevisad bra produkt!
2004 -09 -1 - Småland 
Gunilla Jöhncke | Hejsan !
Vi är lyckliga ägare av 3 hopphästar,1 avelssto + 2 föl .Självklart vill vi och alla andra som är hästägare i möjligaste mån förhindra skador och sjukdomar på sina hästar. Detta tycker jag vi har gjort genom att ge våra hästar "Steel-Joint" varje-dag de sista 3 åren. Detta har resulterat i bättre hovkvalite, och mindre ledpåverkan generellt. Eftersom jag dagligen ser patienter på human sidan som drabbats av olika ledåkommer är jag rätt säker på att ett säkert sätt att förebygga skador är att tillgodose kroppen med mineraler, vitaminer, kalk etc.
Detta gör att jag verkligen rekommenerar alla hästägare att börja använda Steel-Joint.
Hälsningar 
Gunilla Jöhncke
2004 -08 -12 - Bro / Håtuna 
Ulrika Westling | Jag har en häst som minst sagt har haft KATASTROF hovar! De har vart i så kopiöst dåligt skick att man kunde stå och dra bort stora bitar med bara fingrarna - de var att jämföra med knäckebröd och tillväxten var i princip obefintlig. Stundtals har det inte gått att få på skor alls, det har inte funnits något att spika i och har det gått att få på skor har det lika snabbt åkt av igen efter en dag i hagen. Förutom detta har hästen så tunna sulor så han kan omöjligt gå utan skor! Han blir riktigt halt. Denna dåliga hovkvalitét var inget han hade från början som unghäst men vi var med om en otäck olycka som gjorde att han blev konvalecent under flera år med stark medicinering (smärtstillande, lugnande, anti-inflammatoriskt mm.) och detta gjorde att hela kroppen kom i både fysisk och psykisk obalans och därav även hovarna! Vägen tillbaka har vart lång och kantad av problem och problemen med hovarna har kvarstått! Jag har provat ALLT! Olika biotiner och hovpreparat, specialskor av alla möjliga slag, vattenbad, olika "smörjor", oljor mm. Jag har åkt till olika "hovspecialister" på olika kliniker. Ett flertal hovslagare har "gett upp" och helt enkelt erkänt att de inte "klarar av" den här hästen. Det har verkat hopplöst, ända tills nu!Steel Joint var ett av de få preparat jag ännu inte testat men har nu använt detta sedan mars 2004 och min hovslagare sa redan efter två månader att "hornet kändes starkare". Nu efter fyra månaders användning ser hovarna ut som på vilken "normal häst" som helst. Sommaren har annars vart den tid på året som brukar vara allra värst för hans fötter men inte i år! Jag säger inte att "faran är över" helt och hållet för det skulle jag aldrig våga men det resultat vi sett hittills är helt otroligt och jag skulle vilja rekommendera ALLA att prova! Det är det värt! Jag kommer aldrig byta preparat om det fortsätter så här! Att det även stärker leder mm. känns ju extra bra för mig då min häst vart stående under långa perioder av sitt liv pg.a alla skador och hans fysik har blivit kraftigt nedsatt pg.a att detta. Han behöver verkligen all hjälp han kan få och det känns som att STEEL JOINT ger en del av den hjälpen! TACK!!!! 
2004 -07 -27 - Sverige 
Stall Häxan, Linda | | Konstigt att inte fler har kommit underfund med hur otroligt bra Steel-Joint fungerar på hästar.?
Men med gemensamma krafter ska vi nog få upp ögonen på folk. Och få bra mycket friskare hästar. Har själv 14 varm och fullblod. Fullbloden hade alltid problem med sina hovar, vilket inte längre existerar, tack var Steel-Joint. Varmbloden har också fått bra mycket bättre hovkvalitet. Pälsarna är fina men det roligaste av allt är att vi har 2 dräktiga ston här på gården. Det känns skönt att kunna ge de blivande fölen en bra start redan innan de kommer ut och SJÄLVKLART kommer även de få Steel-Joint själv också vad det lider. Med hopp om en långt och varaktigt samarbete...
Kram
Linda Ericson
Stall Häxan
Djurkommunikatör. 
2004 -02 -26 - Sweden 
Jenny Meadows | Hej,
Jag vill bara berätta att min häst hade ganska dåliga hovar, som flisade sig och gick sönder. Följden blev att det var svårt att få på skorna. Efter ett tips jag fick, började jag använda Steel Joint. Förbättring syntes redan efter ca 3 månader och efter ett halvår kunde man inte tro att han någonsin hade haft dåliga hovar. Det låter för bra för att vara sant, men sant är det!! Jag behöver väl inte säga att jag är jätteglad att jag följde tipset.
Jag ger även Steel Joint till min andra häst i förebyggande syfte. Han har visserligen aldrig haft problem med sina leder (eller hovar), men han är stor (184 cm) och tung, och skall nu sättas igång till hårdare arbete. Det gäller ju att vara ett steg före!
Hälsningar Jenny 
2004 -02 -16 - Stockholm 
Fam Larsson/Fuchs | Hej hej!
Vilken fin hemsida ni har! Jag blev så stolt när jag såg bilden!
Massor med kramar Bobo m. familj 
2003 -12 -15 - Sverige 
Fam Domarhed | Hej!
Vi har använt oss av steeljoint ett antal år.
Vi har både ponny och häst som tävlar ganska mycket, ponnyn har alldrig varit halt och hästen hade vi ganska mycket problem med innan vi fick tips om steel-joint. Idag har vi friskare hästar och otroligt fina hovar .
MVH Marie  
2003 -11 -29 - Uppsala 
Lisa Håkansson | Hejsan! Jag har under ca 6 års tid använt Steel-Joint till mina hästar, och är jättenöjd. Hade tidigare en häst som hade problem med lederna och han är inte behandlad i lederna någon gång sedan jag började med Steel-Joint.  En av mina hästar har för 5 månader sedan opererat bort en lös benbit som hade ärrat ända in på kotsenbenet och prognosen var inte alls god för fortsatt tävlande. Hon är i dag ohalt efter böjprov. Hästarna är alltid fina i pälsen och ser välmående ut.  MVH Lisa
2003 -11 -27 - Uppsala 
Webmaster | | Välkommen till Steel-Joints gästbok. Här kan du snabbt fråga saker som du vill ha svar på eller kommentera sidan och produkten 
2003 -11 -18 - Sverige


