
1

AVEVE – DET ER HER DET HELE BEGYNDER



FODERPRODUKTER 

• Explo Mix

• Sport Mix Zero

• Condition Mix

• Sport Cup

• Recup Mash

TILSKUDSPRODUKTER 
• Gastrosan

• Linseed Oil 

• Broncho Liq

• Calmosan

• Electrolyt paste

• MSM- Glucosamine

• MSM Oinment

• Dermofix Spray

HVORFOR VÆLGE AVEVE?

AVEVEs foder er udviklet til at kunne lidt mere end andre gode produkter. For os 

er det ikke nok, at foderet har det nødvendige næringsindhold. Det skal være unikt 

sammensat efter præcis den hest og det formål, der ønskes. Derfor arbejder AVEVE 

konstant på at udvikle vores produkter efter den nyeste viden om ernæring, med 

udgangspunkt i fremtidens behov.

Kun med det rigtige foder kan hesten præstere til sit maksimale potentiale. Med basis 

i mange års erfaring og med fortsat fokus på den nyeste videnskabelige udvikling er 

vi stolte af i dag at kunne tilbyde en ekstraordinær kvalitet af foder – til alle typer af 

heste, tilpasset alle stadier i deres liv og karriere. Og så endda til en fornuftig pris.

AVEVE har en lang tradition for at samarbejde med ryttere, avlere og ejere i 

hestesporten. Vi er helt tæt på, lige der hvor udviklingen sker, og på den måde kan vi 

følge med i, hvordan vi bedst skaber de ultimative produkter – både til heste i dag – 

men også i fremtiden.
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HEMMELIGHEDEN BAG AVEVE’S FODER

Energikilder  |  Alle AVEVEs produkter tager højde for individuelt energibehov og er 
skræddersyet i unikke kombinationer rettet specifikt mod hestens temperament og 
hvilken gren af sporten, den udøver. 

Fibre  |  AVEVEs foderblanding indeholder en stor del lucerne, spelt og cikoriekvas, 
der giver foderet et højt indhold af fibre, hvilket er essentielt for en sund tarm- og 
maveflora. Spelt støtter desuden hestens evne til at optage protein og næringsstoffer. 

Vitaminer  |  AVEVEs produkter indeholder vitaminer. Og organiske mineraler i de 
tilfælde, hvor det giver en bedre effekt af foderet. Da det vigtigste for os er, at 
hesten optager tilskudsfoderet optimalt.

Olier  |  AVEVE bruger i stor udstrækning hørfrøolie, da fedtsyre-sammensætningen 
her er den mest optimale. Ved hjælp af optimal balance mellem Omega 3 og 6  
opnås der øget evne til at optage fibre, øge restitutionsevnen, styrke hudens 
modstandskraft, øge muskelarbejdet og energiniveauet. 

LinexPlus  |  En kombination af fibre, højkvalitetsolie og lavt indhold af stivelse  
giver en kombination af hurtigt og langsomt frigivende energi hos hesten. Det  
giver hesten et konstant energiflow samt et sundt helbred på baggrund af det høje 
indhold af Omega 3-fedtsyrer.

VitaPlus  |  Her er der fokus på tilsætningen af sporstofferne kobber, mangan,  
zink og selen. De tilsættes i organisk form, hvilket hæver fordøjeligheden og  
effektiviteten. En unik sammensætning til at understøtte sportsheste i intens 
træning.

OLIERVITAMINERFIBREENERGIKILDER LINEXPLUS VITAPLUS

FODER, UDVIKLET TIL AT 
KUNNE LIDT MERE END 

ANDRE GODE PRODUKTER 
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FODERPRODUKTER

TOP SPORTSMIX TIL VÆDDELØBSHESTEN
Explo Mix er det rigtige valg, hvis man ønsker hurtigt udløst 
energi til f.eks. væddeløbsheste. De primære energikilder er 
havre, byg og majs. LinexPlus sikrer samtidig vedvarende
energi. Den omfattende sammensætning af dette foder, 
sammen med det høje niveau af vitaminer, mineraler
og organiske sporelementer, sikrer optimale betingelser for
muskelopbygning, vedligeholdelse af knogler og led, 
udholdenhed og energi.

311 EXPLO MIX

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
500 – 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
600 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10,7 Vitamin E (mg/kg) 335 Calcium (%) 1
Råfedt (%) 7,5 Vitamin D3 (IU/kg) 3.600 Fosfor (%) 0,52
Fibre (%) 8,1 Vitamin A (IU/kg) 15.600 Kobber (mg/kg) 32
Sukker (%) 6 Vitamin C (mg/kg) 100 Selen (mg/kg) 0,54
Stivelse (%) 31 Biotin (mcg/kg) 1.070 Zink (mg/kg) 132

• Indeholder 30% havre
• LinexPlus
• VitaPlus
• Ideelt til både hurtigt og langsomt 

udløst energi

INGREDIENSER: Havre, Poppet hvede, Majsflager, Dampvalset byg, Sukkerroemelasse, Hvedeklid, Hørfrø, Sojaskaller, 
Hvedegluten, Majsmask, Hørfrøolie, Tørrede sukkerroesnitter, Majs, Spelt, Majsgluten, Ærteflager, Hvede, Rødbedeflakes, 
Lucerne, Sojaolie, Tørret cikoriekvas, Byg, Sojaskrå

BIRGER JØRGENSEN
VERDENSMESTER, EUROPAMESTER,

DANMARKSMESTER, DERBYVINDER 

OG LANDSCHAMPION.

- Det har været en enkel og helt 

ukompliceret proces at skifte foder 

til AVEVE. Foderet har en god 

struktur, er meget velduftende og 

hestene trives og fungerer.
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FODERPRODUKTER

SPORTSBLANDING 100% KORNFRI
Sport Mix Zero er en foderblanding nøje sammensat og 
udviklet til sportsheste, der skal yde på topplan. Sport Mix 
Zero er blandt de sjældne foderblandinger, der ikke 
indeholder korn. Takket være det ekstremt lave indhold af 
sukker og stivelse er Sport Mix Zero meget velegnet til heste 
med mavesår, nyreslag, insulinresistente heste, eller heste, 
der har tendens til forfangenhed.

332 SPORT MIX ZERO

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 13,5 Vitamin E (mg/kg) 370 Calcium (%) 1,49
Råfedt (%) 10,8 Vitamin D3 (IU/kg) 2.500 Fosfor (%) 0,5
Fibre (%) 18,7 Vitamin A (IU/kg) 12.500 Kobber (mg/kg) 40
Sukker (%) 4 Vitamin C (mg/kg) 70 Selen (mg/kg) 0,26
Stivelse (%) 6,5 Biotin (mcg/kg) 300 Zink (mg/kg) 95

• Kornfrit
• Meget lavt indhold af sukker 

(4%) og stivelse (6,5%)
• Højt fiberindhold
• Velegnet til heste med 

mavesår

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 – 400 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
500 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

INGREDIENSER: Lucerne, Havreskaller, Hvedeklid, Avner af hørfrø, Sojabønner toastet, Risklid, Tørret cikoriekvas, 
Hørfrøkage, Hørfrøolie, Sojaolie, Sukkerrørsmelasse, Kartoffelprotein, Rødbedeflakes, Gærprodukt, Tørret johannesbrød.

NU ENDNU 
LAVERE PÅ 
SUKKER OG 

STIVELSE

- Mine heste skal have de bedste forudsætninger for at 

kunne præstere på højeste niveau. Det brede og dybe sortiment

hos AVEVE gør, at hver enkelt hest kan få præcis den rette foderblanding. 

Hestene elsker det, og selv den mest kræsne hest spiser op.

MARC BÆK NIELSEN
DANMARKS YNGSTE TRAVTRÆNER. 

KÅRET SOM  “ÅRETS KOMET” TIL  

TRAV- OG GALOPSPORTENS GALLA 2016.
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Sport Cup er et komplet fuldfoder til alle typer sportsheste. 
Blandingen er havrefri og har et højt indhold af vitaminer
og mineraler, som sikrer hesten energi og ydeevne. Et 
moderat indhold af stivelse og masser af Omega 3-fedtsyrer
fra hørfrø giver en god fordeling af energikilderne.

Sport Cup er pelleteret og egner sig glimrende til 
foderautomater.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
250 – 300 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
300 – 450 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde
450 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 12,2 Vitamin E (mg/kg) 205 Calcium (%) 0,81
Råfedt (%) 4,5 Vitamin D3 (IU/kg) 2.600 Fosfor (%) 0,56
Fibre (%) 8 Vitamin A (IU/kg) 12.800 Kobber (mg/kg) 36
Sukker (%) 8 Biotin (mcg/kg) 310 Selen (mg/kg) 0,41
Stivelse (%) 25 Zink (mg/kg) 128

• Havrefri
• Til alle typer heste
• Ideel fordeling af både hurtigt  

og langsomt udløst energi
• Økonomisk i brug

322 SPORT CUP

INGREDIENSER: Hvedeklid, Majs, Hvedegluten, Byg, Sukkerroemelasse, Sojaskaller, Hvede, Hørfrø, Palmeolie.

FODERPRODUKTER

CARE SPECIFICS
FODERPRODUKTER

TIL HESTE I TRÆNING ELLER HESTE MED BEHOV  
FOR VÆGTØGNING
Müsli uden havre til heste i let til middel arbejde. Et relativt
højt proteinindhold bidrager til at hesten let kan opbygge en 
flot muskulatur, samt hurtigere restituerer efter træning.

Condition Mix indeholder masser af essentielle Omega 3- 
fedtsyrer fra hørfrø, hvilket har en positiv effekt på hestens 
udholdenhed og giver kontrollerbar energi til arbejdet.
Omega 3-fedtsyrer bidrager desuden til en flot blank pels.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 – 400 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold 
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde
500 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste med behov for vægtøgning

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).  

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 13,1 Vitamin E (mg/kg) 200 Calcium (%) 0,94
Råfedt (%) 4,3 Vitamin D3 (IU/kg) 2.500 Fosfor (%) 0,61
Fibre (%) 10,6 Vitamin A (IU/kg) 12.600 Kobber (mg/kg) 35
Sukker (%) 6 Biotin (mcg/kg) 300 Selen (mg/kg) 0,40
Stivelse (%) 26 Zink (mg/kg) 126

• Havrefri
• Højt proteinindhold
• Til fritids- og sportsheste
• Velegnet til vægtøgning

305 CONDITION MIX

INGREDIENSER: Hvedeklid, Dampvalset byg, Byg, Lucerne, Majsflager, Sojaskaller, Sukkerroemelasse, Majsgluten, Majsmask, 
Tørrede sukkerroesnitter, Spelt, Hørfrøolie, Sojaskrå, Hørfrø.
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SOLIDT SAMARBEJDE GIVER UNIKKE RESULTATER

MASH TIL HESTE DER RESTITUERER EFTER  
ARBEJDE, SYGDOM ELLER SOM BELØNNING
Letfordøjelig mash, der understøtter hurtig restitution 
efter træning eller sygdom.

Recup Mash er udviklet som et tilskud, der kan gives for at 
styrke konkurrenceheste eller hjælpe svækkede heste
med at komme sig oven på sygdom eller operation. 
Tilskuddet er lavet som en velsmagende mash, der vil virke 
som en belønning for hesten efter træning eller som et 
lækkert ekstra måltid.

314 RECUP MASH

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
50 – 200 gram pr. 100 kg kropsvægt

Recup Mash kan både blandes i koldt eller varmt vand (70°C og afvent 
nedkøling). Effekten er dog bedst i varmt vand. Blandingsforhold 1:1

• Ekstra højt indhold af vitaminer
• Ekstra elektrolytter og mineraler
• Høj smagbarhed
• Letfordøjelig
• Til alle typer heste

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,7 Vitamin E (mg/kg) 295 Calcium (%) 0,63
Råfedt (%) 10,9 Vitamin D3 (IU/kg) 2.000 Fosfor (%) 1,26
Fibre (%) 7,3 Vitamin A (IU/kg) 16.300 Kobber (mg/kg) 33
Sukker (%) 5 Vitamin C (mg/kg) 56 Selen (mg/kg) 0,26 
Stivelse (%) 28,5 Biotin (mcg/kg) 300 Zink (mg/kg) 130

INGREDIENSER: Hvedeklid, Havre, Hørfrø, Dampvalset byg, Majsflager, Sojaolie, Lucerne, Sukkerrørsmelasse, Tørret  
cikoriekvas, Spelt, Hørfrøkage, Sojabønner toastet, Gulerodsflager, Hørfrøolie.

FODERPRODUKTER

AVEVE ønsker at samarbejde med de førende profiler inden for dansk hestevædde-
løb. Derfor er vi glade og stolte over at kunne præsentere travtrænerne Birger 
Jørgensen og Marc Bæk Nielsen som samarbejdspartnere hos AVEVE. Begge er 
store profiler i travsporten.

Birger Jørgensen har vundet alt hvad der er værd at vinde i travsporten, og er meget
fokuseret på hestenes trivsel. Birger Jørgensen har kørt mange tusinde travløb, og
rundede sidste år 8.000 sejre i karrieren.

Marc Bæk Nielsen er Danmarks yngste travtræner, og blev i 2016 kåret til ”Årets
Komet”, og har allerede mange sejre på sit CV. 24-årige Marc Bæk Nielsen har 25 
heste på træningslisten, som spænder fra unge 2-årstalenter til langt mere erfarne 
travheste med snesevis af starter på bagen. Derfor har Marc Bæk Nielsen brug for 
en foderleverandør med et bredt produktsortiment, og her er AVEVE den perfekte 
løsning.

Birger Jørgensen  er ligesom AVEVE, 
meget fokuseret på hestenes trivsel.
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TILSKUDSPRODUKTER

TILSKUDSPRODUKTER

Indhold

Råprotein (%) 1
Råfedt (%) 1
Råfibre (%) 1
Råaske (%) 1
Natrium (%) 1
Moisture (%) 99,1

OPTIMERING AF GASTROINTESTINAL FUNKTION
Gastrosan består af en urte- og vitaminblanding 
udviklet til at hjælpe heste i særligt belastede og 
stressende situationer, hvor hestens tarmfunktion 
kommer i ubalance og næringsoptagelsen forringes.  
Gastrosan opretholder en velbalanceret tarmflora, 
der sikrer hesten den nødvendige optagelse af 
foderet.

UDFODRINGSMÆNGDE:
10 ml/100 kg kropsvægt/dag.
Gives i 40 dage.

SAMMENSÆTNING:
Vand, dextrose, natriumklorid.

TILSÆTNINGSSTOFFER: 
Vitamin A – 800.000 UI
Vitamin D3 – 160.000 UI
Vitamin E – 160 mg

• Støtter hestens generelle sundhed og  
velbefindende 

• Optimerer mave- og tarmfunktionen

GASTROSAN

Indhold

Råfedt (%) 99,8

• Består af 99,8% naturlig hørfrøolie
• Øger udholdenhed og præstationsevne

LINSEED OIL 

HØJT INDHOLD AF OMEGA 3-FEDTSYRER
Linseed oil består af en type af livsnødvendige 
essentielle fedtsyrer, hvor især Omega 3-fedtsyren 
er vigtig. Den har en positiv effekt på hestens 
udholdenhed og præstationsevne under hårdt 
fysisk arbejde og konkurrencer. Sikrer desuden en 
skinnende blank pels. 

UDFODRINGSMÆNGDE:
4 ml/100 kg kropsvægt/dag.

SAMMENSÆTNING:
Hørfrøolie.

KUN MED DET RIGTIGE FODER KAN HESTEN 
PRÆSTERE TIL SIT MAKSIMALE POTENTIALE
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• Indeholder elektrolytter
• Forbedrer hestens restitutionsproces

ELECTROLYT PASTE 

UDFODRINGSMÆNGDE:
Heste og ponyer i genoptræning: ½ tube/dag. 
Sportsheste og –ponyer: 1 tube/dag.
Maks. 3 tuber dagligt.

SAMMENSÆTNING:
Natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid.

TILSÆTNINGSSTOFFER: 
Tricalcium citrate - 500 mg/l

Indhold

Råaske (%) 43
Natrium (%) 12
Calcium (%) 0,5
Kalium (%) 6,5
Magnesium (%) 0,4
Klorid (%) 4,8
Vandindhold (%) 45

HURTIG RESTITUTION 
Electrolyt Paste indeholder hovedsageligt elektrolytter 
og let optagelige kulhydrater samt vitaminer og 
mineraler. Anvendes til at kompensere for tabet af 
elektrolytter hos konkurrenceheste i hård træning.

Indhold

Råaske (%) 12,5

FLEKSIBLE LED
MSM-Glucosamine er et tilskudsfoder der består 
af en kombination af næringsstoffet MSM 
(methylsulfonyl methan) og glucosamin, som 
støtter strukturen af brusk og andet bindevæv, 
hvilket er med til at forbedre hestens mobilitet 
samt smidighed. 

UDFODRINGSMÆNGDE:
5 g/100 kg kropsvægt/dag de første 3 måneder.
Herefter 2,5 g/100 kg kropsvægt/dag til vedligehold.
Halv dosering til ponyer. 
Måleske = 15 g

SAMMENSÆTNING:
Methylsulfonylmethan (MSM) 55,6%, glucosamin sulfat 44,4%.

MSM-GLUCOSAMINE

• Opretholder sunde led 
• Forhindrer skader

TILSKUDSPRODUKTER

TILSKUDSPRODUKTER

Indhold

Råprotein (%) 6,32
Råfedt (%) 1,92
Råfibre (%) 0,03
Råaske (%) 5,58
Vandindhold (%) 26,70
Natrium (%) 0,02

• Optimal pleje af luftvejene hos heste i  
kolde og fugtige perioder

• Gavnlig effekt på immunforsvaret 

BRONCHO-LIQ 

ÆTERISKE OLIER DER LINDRER LUFTVEJENE
Broncho-Liq er en sirup som indeholder en avanceret 
kombination af æteriske olier fra niaouli og eukalyptus. 
Indeholder desuden oregano og kanelbark, der har 
flere sundhedsmæssige fordele, som tilskrives deres 
antibakterielle egenskaber samt høje indhold af fiber.

UDFODRINGSMÆNGDE:
5-7,5 ml pr. 100 kg kropsvægt pr. 
dag. 2 gange dagligt.

SAMMENSÆTNING:
Sirup, glycerin.

TILSÆTNINGSSTOFFER: 
Eukalyptus (48%), niaouli 
(0,48%), oregano (0,48%), 
kanelbark (0,48%) .

TILSKUDSPRODUKT UDVIKLET TIL NERVØSE  
OG STRESSEDE HESTE
Calmosan er et dopingfrit ’’anti-stress’’ tilskudsfoder, der er 
velegnet i situationer, hvor hesten bliver spændt, nervøs 
og/eller stresset. Her har Calmosan en aktiv virkning på 
nervesystemet, hvorved den psykiske stabilitet og hestens 
temperament holdes kontrollerbart. 

UDFODRINGSMÆNGDE:
9 g/100 kg kropsvægt pr. dag.
Gives 2-3 dage før den stressede 
situation. Må bruges i maks. 4 
uger og derefter reduceres brugen 
gradvist.

SAMMENSÆTNING:
Dextrose, magnesium oxid.

TILSÆTNINGSSTOFFER: 
Vitamin B1 - 3500 mg
Vitamin B6 - 2500 mg
Vitamin B12 - 150 mg

• Giver hesten ro i stressede situationer
• Påvirker ikke koncentrations- og præstationsevne

CALMOSAN

Indhold

Råprotein (%) 4,2 
Råfedt (%) 0,5 
Råfibre (%) 1
Råaske (%) 14,6
Calcium (%) 0,01
Magnesium (%) 7,1
Trytophan (%) 5
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• Beskytter via Second Skin-teknologien
• Optimal og langsigtet beskyttelse
• Easy-to-use spray

DERMOFIX SPRAY 

BESKYTTENDE SPRAY TIL HUD OG HOVE
Dermofix er en spray, der giver optimal beskyttelse 
til hud og hove. Den danner en åndbar film over sår 
og skader, der udgør en barriere mod skadelige 
påvirkninger.

VEJLEDENDE BRUG:
Sprayes på i en afstand af 15-20 cm på de områder der har brug for behandling. 
Hud: 1 gang dagligt i 3 dage. 
Hove: 1 gang dagligt i 6 dage.
Må kun anvendes på tør overflade.

STYRKER OG LINDRER HUDEN
MSM-Ointment er en bredt anvendelig salve baseret 
på det organiske svovlmolekyle 
methylsulfonylmethan (MSM), mineralet zink  
og vitamin E (fra hvedekimolie) og vitamin A  
(fra gulerodsolie), hvilket gør den effektiv  
under hudens helingsproces ved mindre skrammer, 
ødelagt samt irriteret hud.

• Genskaber ødelagt og irriteret hud
• Sikrer huden forbliver sund og smidig

MSM-OINTMENT

VEJLEDENDE BRUG:
Påsmøres huden på det område der er beskadiget.
Påsmøres flere gange dagligt.

SAMMENSÆTNING:
Vaseline, zinkoxid, lanolin, methylsulfonylmethan, hvedekimolie, gulerodsolie.

TILSKUDSPRODUKTER



•  SIMPELT AT ANVENDE  •  HØJ KVALITET  •  LET TILGÆNGELIG ENERGI  
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AVEVE – KVALITETSFODER 
til morgendagens stjerner


