Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Elektrolyter
Blandningen innehåller organiska och oorganiska mineraler samt
E-vitamin till att underhålla en stabil vätske- och elektrolytbalans.
Ändamålsenligt till hästar i hårt arbete, vid transport eller om hästen
svettas mycket.
Elektrolyter är mineraler i saltform, viktiga beståndsdelar i hästens
kroppsvätska, och består huvudsakligen av mineralerna natrium,
klorid, kalium och i mindre omfång mineralerna kalcium och
magnesium. Hästens svett innehåller olika mineraler och
sammansättningen svarar till innehållet i blod och andra
kroppsvätskor. Brist på elektrolyter kan bland annat medföra nedsatt
prestation, vätskebrist nedsatt muskel och nervfunktion. Hästens
svett har ett högt innehåll av olika mineraler i förhållande till andra
djurarter, därför är det viktigt att ersätta förlust av dessa.
Man ska ge elektrolyter i följande situationer:
- Efter hårt arbete/tävling, om hästen svettas mycket
- Före eller efter arbete i varmt väder
- Under transport
- Vid sjukdom, om hästen svettas/har feber
- Vid tarmstörningar exempelvis om hästen har diarré
Det rekommenderas att hästen under tävlingssäsong samt vid varmt väder dagligen får elektrolyter i fodret.
Ingredienser:
Natriumklorid, kaliumklorid, calciumkarbonat, magnesiumkarbonat och –kelat, kopparkelat, zinkkelat,
mangankelat, selplex (Seleno jäst), Vitamin E, dextros

Innehåll:
Dextros, 38 %
Natriumklorid, 34,35 %
Magnesiumkarbonat /-kelat, 14 %
Kaliumklorid, 9 %
Calciumkarbonat, 4 %
Blandning, 0,65 %

Garanti:
Calcium, 1,7 %
Fosfor, 0 %
Natrium, 15,0 %
Magnesium, 1,7 %
Kalium, 5,0 %
Klorid, 27,7 %
Glukos, 35 %
Råaska, 59,4 %

Vers.0908

Tillsättningsämnen tillsatt i form av en blandning: Koppar tillsatt som kopparkelat, zink tillsatt som zinkkelat,
mangan tillsatt som mangankelat, selen tillsatt som selplex, vitamin E.
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Tillsättningsämnen med näringsmässiga egenskaper:
		
mg/kg
Kopparkelat		 333
Zinkkelat		 500
Mangankelat		 666
Selen		 1,67
Vitamin E (alfa tokoferol)		
5.000

mg/60 g
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Kan fås i:
1 kg (varunummer 30551)
5 kg (varunummer 30569)
25 kg (varunummer 30603)
Utfodringsanvisning:
Häst: 60-120 g/dag
Ponny: 40-80 g/dag
1 mått (50 ml) = 60 g
1 kg räcker till ca. 8-17 dagar( beroende på dosering) för en häst på 500 kg.
Ska blandas i fodret eller 10 g per liter vatten vid upplösning. Var uppmärksam på att hästen dricker
tillräckliga mängder vatten.
Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen, som är förbjudna av The British Jockey Club, BHS, FEI och BSJA.
Får endast ges till hästar.
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Kompletterande Support:
HB-Formula
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