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B-PLUS
Ett komplement av B-vitaminer för att stödja hud och päls

Vid framtagningen av B-PLUS har man tagit hänsyn till de speciella förhållanden, 
där B-vitamin har inflytande exempelvis vid pälsskifte under vår och höst, fertili-
tet, för låg hemoglobinnivå (kan resultera i slöhet), stressade situationer och vid 
obalans i tarmsystemet exempelvis vid diarré. Därför innehåller B-PLUS både B1, 
B2 (känt som riboflavin), B6 och B12 vitaminer, samt folinsyra (B9), pantotensyra 
(B5) och Niacin (B3) i ett avstämt förhållande. Brogaardens B-PLUS innehåller gly-
cerin, som ger en god smak och naturlig konservering. B-PLUS är vattenbaserat 
och har en hög smältbarhet.

Om B-vitaminer generellt:
Hästen bildar normalt själv B-vitaminer i stortarmen i förbindelse med fibersmältningen, och det är där-
för viktigt att utfodra med tillräckliga mängder grovfoder (hö/hösilage) av hög kvalité. Om hästen inte får 
tillräckligt med grovfoder (min. 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg häst/dag), kan hästen inte bilda tillräckliga 
mängder B-vitamin. 

B-PLUS kan vara bra i följande situationer:
• Pälsskifte, B-vitamin speciellt B2, kan i vissa situationer vara nödvändigt för hästen. 
• Blod (hemoglobin) kvalitén påverkas av B-vitaminer, speciellt B6, B12 samt folinsyra (B9).
• Stoets fertilitetsförmåga och äggkvalité kan påverkas negativt av ett underskott av B1 och folinsyra.
• Vitamin B1 kan hjälpa nervösa hästar.
• Efter tävling kan komplement av B-vitamin i 3-4 dagar vara bra för restitution.

Sammansättning:
Vatten 83 %
Glycerin 10 %

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein..........................................................................9,8 %
Växttråd................................................................................0 %
Råaska...................................................................................0 %
Råfett.....................................................................................0 %
Natrium.................................................................................0 %

Näringstillsatser per liter:
Vitaminer:
B1-Vitamin (3a821)................................................2.490 mg
B2-Vitamin ...............................................................2.990 mg
B6-Vitamin (3a831)................................................2.070 mg
B12-Vitamin.................................................................2,93 mg
Niacin (3a314).........................................................7.090 mg
Pantotensyra (3a841)...........................................3.358 mg
Folinsyra (3a316)...................................................1.992 mg
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Vägledande dosering:
Ponny:............................................................................10-25 ml/dag
Häst:...............................................................................30-40 ml/dag
Hästar i hårt arbete och tävling/löp.........................60 ml/dag
Tilldelning bör ej överskrida.......................................90 ml/dag

Kan fås i:
1 liter (varunummer. 38788)
2,5 liter (varunummer. 38789)

Hållbarhet: Ska helst användas innan 24 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Locket ska 
sättes på efter användning.

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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