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HH CARE, Hestlundvej 2, 7323 Give, Telefon: 7026 3009, Mail: hhcare@hhcare.dk, www.hhcare.dk
Tilbuddene er gældende fra den 1. december 2012 til den 28. februar 2013 eller så længe lager haves i denne periode.

Foder sendes fragtfrit ved bestilling af min. 15 sække á 20 kg. Spåner, Tørv og Træpiller sendes fragtfrit ved bestilling af min. 3 paller. Øvrige varer sendes fragtfrit ved køb for min. 1.500,00 kr.  
Ved mængder herunder sendes til gældende fragtpriser. Der leveres i hele Danmark til alle brofaste øer. Ved forsendelse af paller tillægges et olietillæg på kr. 22,00. Alle priser er inkl. moms. 

vinter

3 kg 
normalpris kr. 255,-  

Kr. 204,-

Psyllium husk mash

Icelandic Fiber Plus Sport
20 kg kr. 148,75
1000 kg (hel palle) kr. 125,-

Vi har i løbet af efteråret fået nogle nyheder på 
hylderne, som vi glæder os til at introducere for jer. En 
lucerne tilsat hørfrøolie, en meget velsmagende mash 
med loppefrøskaller, og ikke mindst vores nye Icelandic 
foder. Derudover har vi kigget på vores hylder og ud-
valgt nogle produkter vi varmt kan anbefale til denne 
tid af året, så hestene kan holde sig helt på toppen 
-også i den kolde tid

Velsmagende mash med loppe-
frøskaller til forebyggelse af sandkolik. 

7,5 kg
normalpris kr. 445,-   

Kr. 356,-

18 kg Kr. 149,-

 
 

139,-
nu Kun

(Introduktionspris)

lucerne 
Plus
Lucerne tilsat 
hørfrø- og 
rapsolie.

HH Care lancerer nu en serie af foder til Islandske heste, 
både til fritidsheste og konkurrenceheste. En velsmagende 
fiberpille med masser af struktur, tilsat netop dét en Islandsk 
hest har brug for. 

Icelandic Fiber Plus Allround
20 kg kr. 135,-
1000 kg (hel palle) kr. 110,-

 
 

Nyheder
fra hh Care

Vinteren er over os og for de 

fleste hestes vedkommende er det 

lig med mange timer på stald. 
Det er derfor vigtigt at hesten har rigeligt med 

grovfoder til rådighed i boksen, både for at kunne 
beskæftige sig men også for at holde maven i orden.

 
 

25%
spar

(Introduktionspris)
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vinter

 
 

Køb 
15 sække 

og få leveret 
fragtfrit

HAFErFrEI
Grundfoder til allround heste 
og konkurrenceheste. 
20 kg kr. 196,-
Palle 780 kg/20 kg  
pr. sæk. Kr. 173,-

CornmüSlI
Müsli overvejende baseret på 
majs. Til sportsheste og heste 
der gerne må tage på. 
20 kg kr. 207,-
Palle 780 kg/20 kg  
pr. sæk. Kr. 183,-

CHAmPIon
Urtemüsli til sportsheste der har 
brug for lidt ekstra overskud. 
20 kg kr. 228,-
Palle 780 kg/20 kg  
pr. sæk. Kr. 206,-

marstall müsli til alle heste
Marstalls Müsli er hydrotermisk
behandlet korn, tilsat vitaminer og 
mineraler som dækker hestens behov. 
Fodres alene eller sammen med korn.

s t r ø e l s e
tørV

kr. 90,-   
pr. balle
(Leveres på palle 
med 18 baller á 
30-35 kg)

til fyring eller stalden

kr. 34,50 pr. pose 
(Leveres på palle med 
66 poser á 15 kg)

 
 

Bestil 
3 paller 
ad gangen 

Frit valg mellem 
hele paller

GErmAn HorSE SPAn

kr. 75,- pr. balle
Vælg mellem 
Grov, Mix 
eller Classic 

(Leveres på palle  
med 24 baller 
á 20 kg)

GErmAn HorSE PEllEtS

 
 

30%
spar

Equitop Myoplast 
- For musklerne
Et naturligt fodertilskud til 
opbygning af muskler hos 
heste i træning, ungheste 
og ved boksro.
Normal pris pr. stk. 639,- 

NU KUN kr. 447,-

SpeedXcell
Flydende koncentreret 
multivitamin- og mineraltilskud.
3,75 liter 
kr. 518,75

IronXcell
Flydende jern- og B-vitamin tilskud
3,75 liter kr. 418,25

er hesten 
lidt mat?

GNF 
Fodertilskud til heste 
med mavesårsproblemer.  
3 kg  Kr. 893,75

Curragh Carron Oil
Koldpresset hørfrøolie 
for bedre fordøjelse og 
omega 3+6+9. 
4,5 liter kr. 300,-
20 liter kr. 1.011,25


