Optimal trivsel
vid optimal utfodring
E-PLUS

Tillskottsfoder med E-vitamin, lysin och selen (organiskt) till hästar.
Vitamin E och selen är viktiga antioxidanter som hjälper til med att nedbryta och avlägsna de avfallsämnen som ansamlas i hästens muskler under träning. Därför rekommenderar man att hästar i arbete ska ha tillräckligt av både selen och E-Vitamin. E-Plus
passar till bl.a. prestationshästar, hästar i hårt arbete samt hästar med muskelspänningar.
Grovfodrdets (hö/hösilage) innehåll av vitaminer, en av dem E-vitamin, faller efter skörden och hästen har därför behov av extra utfodring via kraftfodret om vintern. En stor
häst (500-600 kg normalvikt) har vid lätt-moderat träning behov av 1200-1500 IE E-vitamin per dag. Får hästen utfodrat större mängder olja i fodret så kan behovet av E-vitamin stiga ytterligare. Om hästen får tillräckligt med E-vitamin i fodret måste man värdera utifrån innehållet i
den enskilda foderblandningen, och avväga det med den dagliga doseringen av blandningen. Man skal dock
vara mycket uppmärksam på att inte överdosera med selen.
Vitamin E är dessutom också viktig för normal funktion av äggstockar och livmoder. Om tillskottsfodret inte
bidrar med tillräckliga mängder vitaminer så kan det bl.a. resultera i oregelbundna och svage brunstsignaler,
samt dåliga ägglossningar
Sammansättning: Sukros, Vete
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 4,0% - Råfett 6,5% - Växttråd 1,0% - Råaska 10,8% - Natrium 0% Vitamin E 60.000 mg/kg - Lysin 2.500 mg/kg - Selen 7 mg/kg
Kan fås i: 1 kg (varenr. 42252)
Utfodringavägledning:
Häst........................1-1½ mått/dag (beroende på det övriga fodret)
Ponny.......................½-1 mått/dag (beroende på det övriga fodret)
1 mått (15 ml) = ca. 11 g.
1 mått Brogaarden E-Plus ger: 660 mg E-vitamin, 27,5 mg lysin och 0,077 mg selen.
900 g räcker i ca. 81 dagar vid en daglig dosering på 1 mått (11 g)/dag för en häst på 500 kg. Brogaarden E-Plus
får ges max 10 gram/kg av den dagliga fodergivan (inkl. grovfoder). Brogaarden E-Plus ska blandas i hästens
normala foder.
Rekommenderad användningsperiod: Från upp till 8 veckor innan sportprestationer, samt upp till 4 veckor
efter sportprestationer.
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Beroende av hästens arbetsmängd ska den tilldelas nedanstående dagliga mängd E-vitamin (inkl. det dagliga
fodret!). Kom i håg att justera mängden av E-Plus allt efter hästens foderblandning och – mängd:
Dagligt behov av Vitamin E:
Häst (500-600 kg):
Underhåll-lätt arbete.....................................1.000-1.500 ie E-vit./dag
Lätt-Moderat arbete......................................1.500-2.500 ie E-vit./dag
Hållbarhet: Ska helst användas innan 18 måneder efter produktionsdatum. Ska förvaras torrt och svalt. Locket
sätts på efter användning. Får endast användas till hästar. Det rekommenderas att kontakta veterinär vid något tvivel om hästens allmänna tillstånd.
Foderkategori: Diet-kompletteringsfoder till häst
Extra support: Brogaardens Elektrolyter
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