
Nya produkter från Steel Joint®!
Ett komplett sortiment för att stärka benbyggnad och leder på våra fyrfotade vänner.

Nu fi nns Steel  Joint för hund. Det är samma välkända produkt som har använts med framgång 
för hästar i 15 år. Nu fi nns denna unika produkt i en förpackning (500g) lämplig för hund.

Hundens dagsbehov:
Växande/kg 
kroppsvikt

Vuxen/kg 
kroppsvikt

Kalcium 0.32 g 0.12 g
Magnesium 0.02 g 0.008 g
Vitamin A 202 IE 75 IE
Vitamin D3 22 IE 8 IE

Kompletterande produkter som har en naturlig plats i sortimentet 
för bästa hästskötsel

Rekommenderat intag/dag  500kg häst
Vitamin E:  750- 2000mg

Evita tillför/dagsdos (2 skopor):
Vitamin E:             800mg

Rekommenderad mängd per dag:
Växande hund 2g/10kg kroppsvikt
Vuxen hund 1g/10kg kroppsvikt
Hårt arbetande hund dosen kan ökas något

Dosering 1gram 1 kryddmått
Dosering 5 gram 1 tesked

Evita, vitamin E
Vitamin E är ett fettlösligt vitamin som fi nns i alla celler och fungerar i kroppens försvarssystem mot 
reaktiva syremolekyler/fria radikaler. Ju hårdare arbete desto mer fria radikaler bildas det. För att hålla 
hästen i bästa trim bör vitamin E tillskott fi nnas i varje foderstat.

Foder innehåller naturligt en varierande mängd vitamin E. Detta vitamin är utsatt för kontinuerlig 
nedbrytning som accentueras med högre fukthalt och temperatur.

Evita:
Vitamin E 53 000mg/kg

Råvaruinnehåll:
Maltodextrin, trehalos, cellulosafi brer, vitaminpremix.

Maltodextrin-   smakfull oligosackarid.
Trehalos-          välsmakande sockerart som dessutom ger mycket lägre insulinrespons vid fysisk aktivitet 

än vad andra sockerarter ger.
Cellulosafi brer- förbättrar blandningsegenskaper och är alltid bra för matsmältningen.

Dosering:
2 till 4 skopor (1 skopa=7,5g) per dag
Evita fi nns i förpackningar om 33 (500g) och 165 (2.5kg) dagsdoser.

Steel Joint AB är registrerat hos Jordbruksverket  som fodertillverkare (SE71200C). 
Alla produkter är svensktillverkade och registrerade hos jordbruksverket!



Rekommenderat intag/dag  500kg häst
Vitamin E:  750- 2000mg
Selen:                        1mg

EvitaSel tillför/dagsdos (2 skopor):
Vitamin E:             800mg
Selen:                     0,5mg

Rekommenderat intag/dag  500kg häst
Mangan:                    380mg
Svavel:                        14mg

Glumaxine tillför/dagsdos (2 skopor):
Glukosamin :                    5g
Vitamin C:                 400mg
Mangan:                      30mg
Svavel:                        17mg

Glumaxine, glukosamin
Fodertillskott för din häst från Steel Joint AB i samarbete med Sirius Health. Glukosamin är naturligt 
förekommande i brosk och senor. Dess främsta funktion är att bygga upp brosket. Studier indikerar att 
glukosamin har en positiv inverkan på broskets ämnesomsättning och hämmar dess nedbrytning.
På människa används glukosamin som läkemedel. I publicerade kliniska studier har glukosamin visats ge 
smärtlindring inom 4 veckor, samt förbättra rörligheten i berörda leder hos patienter med mild till måttlig 
artros. Läkemedlet bör inte användas längre än en månad utan samråd med läkare. Källa: FASS.

Glumaxine:
Glukosamin (glukosamin HCl): 450g/kg
Mangansulfat
Askorbinsyra (Vitamin C)

Råvaruinnehåll:
Glukosamin HCL, Maltodextrin, trehalos, cellulosafibrer.

Dosering:
1 skopa (8.7g) morgon och kväll i en till två månader vid behov.
Glumaxine finns i 550g burkar.

EvitaSel, vitamin E och selen
Vitamin- och mineraltillskott för din häst från Steel Joint AB i samarbete med Sirius Health. Vitamin E är ett 
fettlösligt vitamin som finns i alla celler och fungerar i kroppens försvarssystem mot reaktiva syremolekyler/
fria radikaler. Selen är ett mikromineral som interagerar intimt med vitamin E i många biologiska processer. 
Ju hårdare arbete desto mer fria radikaler bildas det. För att hålla hästen i bästa trim bör vitamin E tillskott 
finnas i varje foderstat.

Grovfoder innehåller naturligt en varierande mängd vitamin E. Detta vitamin är utsatt för kontinuerlig 
nedbrytning som accentueras med högre fukthalt och temperatur. De selenfattiga jordarna i Norden medför att 
tillskott av selen är nödvändigt.

EvitaSel:
Vitamin E: 53 000mg/kg
Selen:                16mg/kg

Råvaruinnehåll:
Maltodextrin, trehalos, cellulosafibrer, vitaminpremix, natriumselenit.

Dosering:
2 till 4 skopor (1 skopa=7,5g) per dag, EvitaSel finns i 33 (ca 500g) och 165 dagsdosförpackning (ca 2.5kg)

Tel: 08-592 540 06
Fax: 08-592 540 66
Mobil: 070-799 56 41
E-post: info@steel-joint.se

Kontaktinformation:
Steel Joint AB
Pärstorp
193 91 Sigtuna

www.steel-joint.se


