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Vitamin E og Selen Plus
E-vitamin och selen är effektiva antioxidanter som bl.a. skyddar musklernas 
cellmembran mot skadliga fria radikaler. Ändamålsenligt till speciellt tävlings-
hästar, hästar i hårt arbete samt hästar med muskelproblem.

E-vitamin och selen är kraftiga antioxidanter och brist på dessa kan förvärra 
muskelskador, som uppstår vid överansträngning, och syrepåverkan av 
muskelcellerna. Ridhästen ska därför täckas in med både selen och E-vitamin, 
eftersom dessa antioxidanter tar bort skadliga fria radikaler, som bildas i 
muskelvävnaden. Man ska dock vara uppmärksam på att inte överdosera med selen.

E-vitamin är dessutom viktigt för en normal funktion av äggstockar och livmoder. På vintern kan det uppstå 
E-vitaminbrist pga. eftersom vitaminernas hållbarhet i grovfodret försämrats. Om kompletteringsfodret inte 
tillför tillräckliga mängder vitaminer, kan det resultera i oregelbundna och svaga brunsttecken, samt dåliga 
ägglossningar.

Sammansättning: Dextros, Sojamjöl (värmebehandlad), E-vitamin, Lysin, selen-jäst

Analytiska beståndsdelar: 
Råprotein........................................................................19,7 %
Växttråd................................................................................1 %
Råaska................................................................................6,7 %
Råfett...............................................................................14,8 %
Natrium...........................................................................0,04 %

Näringstillsatser (pr. kg):
Aminosyror:
L-Lysin Monohydroklorid (3.2.3)............................................43.300 mg
Spårämnen:
Selenberikad jäst, inaktiverad(3b8.10)...............................10.800 mg
Vitaminer:
Vitamin E (3a700).........................................................................44.200 I.E.
Zootekniska tillsatser:
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 (4b1702).......1,08 x 1011 cfu 

Kan fås i: 1 kg (varunummer 30576) och 3 kg (varunummer 30583)

Utfodringsanvisning:
Häst: 3 mått/dag (45 g) (beroende på övrigt foder)
Ponny:  2 mått/dag (30 g) (beroende på övrigt foder) 

45 g Vitamin E og Selen Plus tillför: Vitamin E 1.989 I.E., Selen 0,49 mg, Lysin 1.529 mg
Beroende på hästens/ponnyns arbetsmängd, ska den tilldelas nedanstående daglig mängd E-vitamin 
(inkl. det dagliga fodret!). Kom ihåg att justera mängden E-vitamin Plus beroende på hästens foder och 
fodermängd.

Dagligt behov för Vitamin E:
Häst (500-600 kg): 
Underhåll-Lät arbete......................1.200-1.500 ie E-vitamin/dag
Lät-Moderat arbete.........................2.000-2.500 ie E-vitamin/dag

1 mått (25 ml) =ca. 15 g.
Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen som är förbjudna av The British Jockey Club, BHS, BSJA och FEI.
Får endast ges till hästar
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Kompletterande support: Brogaardens Elektrolyter, Vitalise
Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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