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Häst Hund Människa

  VIMITAL Linfröolja 

  Bra energitillkott med rätt fördelning av
Omega 3 och 6 

    
  Äkta svensk kallpressad linfröolja med högt innehåll av långvarig energi

och bra fördelning mellan Omega 3 och 6. Linfröolja har därför positiv
effekt på leder, hjärta/kärl, hud och har goda dietiska effekter. Tillsatts av
antioxidanten E-vitamin minskar risken för härskning vilket annars lätt sker
med fettsyror.
 
Olja är ett bra energitillskott med bra fetter och skapar inte de negativa
effekter som kolhydrater ger i form av snabba insulinhöjningar, fettma och
blodsockerfall.
 
Linfröolja har till skillnad mot övriga foderoljor högre innehåll av Omega-3
än Omega-6 (4:1). Högt intag av Omega 6 minskar möjligheterna att
tillgodogöra sig de för kärl och hjärta viktiga Omega-3-fettsyrorna.
 
Andra foderoljor har motsatt förhållande mellan Omega-3 och Omega-6.
Sojaolja har 1:7, rapsolja 1:2 och solrosolja 1:200.  Rapsolja blockerar
dessutom upptaget av koppar vilket kan ha betydelse för bl.a
Osteochondrose och andra skelettsjukdomar.
 
 
 
 

  Användning 
  Dagligt tillskott av linfröolja ger bra energitillkott och medverkar till god

tarmfunktion. Kan användas som extra energitillskott för hästar i träning och inför
tävling.
Gör hårrem blank och lättskött samt har positiva effekter på hjärta och kärl. 

    
  Dosering 
  Det totala maxintaget av fett bör inte överskrida 75-100 g fett/100kg häst och dag.

Rekommenderat dagsbehov är 1-2 dl linfröolja/dag åt normalpresterande häst (ca
500 kg) baserat på en normal foderstat. Blandas med övrigt kraftfoder. 

    
    
  Sortiment 

Artnr EAN kod      Stl Fp 
177000 7394244101115 1000 ml  6 
177020 7394244101122 2500 ml  2 
177050 7394244101139 5000 ml  2 

INNEHÅLL
Kallpressad linfröolja

varav
Linolensyra (omega 3)
Linolsyra (omega 6)
Oleinsyra
Mättade fettsyror tillsatta
antioxidanter bl.a E-vitamin.

HÅLLBARHET
24 mån. Se bäst före datum

FÖRVARING
Förvaras mörkt, svalt och väl försluten.

Registrerad hos Jordbruksverket.
Innehåller inga dopingsubstanser
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