Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Brogaarden Elektrolytter
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 samman-sättningen 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.
Brogaardens Elektrolytter innehåller en kombination av organiska och oorganiska mineraler samt E-vitamin
för att underhålla en stabil vätske- och elektrolytbalans. Brogaardens Elektrolytter är lämpligt till hästar i hårt
arbete, vid transport, innan eller efter arbete i varmt väder och i andra situationer, då hästen svettas mycket
eller ska öka vätskeintaget.

Sammansätting: Natriumklorid, Kaliumklorid, Dextros, Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid

Analytiska beståndsdelar:
Råaska...............................................................82 %
Kalcium............................................................1,8 %
Natrium............................................................21 %
Magnesium..................................................1,68 %
Kalium...............................................................11 %
Klorid..............................................................41,9 %
Glukos............................................................12,9 %
Näringstillsatser per kg:
Vitaminer
Vitamin E (alfa tokoferol acetate) (3a700)............................................................. 5.000 mg
Spårelementer:
Mangan (fra Mangankelat av aminosyror, i hydratform (3b504))................666,6 mg
Zink (fra Zinkkelat av hydrolyserade proteiner (3b612))......................................500 mg
Koppar (fra Hydratiserad kopparkelataminosyraförening (E4-koppar)).....333,3 mg
Selen (fra Selenberikad jäst, inaktiverad (3b8.10))................................................1,67 mg
Innehåller smakämnen
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Kan fås i:
1,25 kg (varenr. 44922)
5 kg (varunummer 30569)
25 kg (varunummer 30603)
Utfodringsanvisning:
Häst:.........................60-120 g/dag
Ponny:.......................40-80 g/dag
1 mått (50 ml) = ca. 50 g
Elektrolyter ges antigen uppblandat i fodret eller uppblandat i vatten (10 g/liter vatten). Elektrolyter ges i
perioder på 1-3 dagar i samband met kraftig svettprduktion.
Brogaarden Elektrolytter får ges max 75 gram/kg av den dagliga fodergivan (inkl. grovfoder).
Hästen ska alltid ha tillgång till rent vatten
Ytterligare information fås genom kontakt till Brogaardens kundservice på telefon 040-87613. Det
rekommenderas att kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmänna hälsa.
Bevaring: Bevaras torrt och svalt. Locket ska sättas på efter användning. Ge inte till får.
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Foderkategori: Diet-kompletteringsfoder till häst, Särskilt näringsbehov: Motverkande av elektrolytförlust
vid kraftig svettning
Kompletterande Support: Vitalise
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