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Brogaarden B-PLUS
Et tilskud af B-vitaminer til at understøtte hud og pels

Ved formuleringen er der taget hensyn til de særlige forhold, hvor B-vitaminer 
har indflydelse f.eks. omkring pelsskifte forår og efterår, fertilitet, for lavt 
hæmoglobin (kan resultere i sløvhed), stressede situationer, og ved ubalance i 
tarmsystemet som f.eks. løs mave. Derfor indeholder B-PLUS både B1, B2 (kendt 
som riboflavin), B6 og B12 vitaminer, samt folinsyre (B9), pantotensyre (B5) og 
Niacin (B3) i et afstemt forhold. Brogaardens B-PLUS indeholder glycerin, som 
giver en naturlig konservering og en god smag uden tilsætning af sukker. B-
PLUS er vandbaseret og har en høj fordøjelighed.

Om B-vitaminer generelt:
Hesten danner normalt selv B-vitaminer i stortarmen i forbindelse med 
fiberfordøjelsen, og det er derfor vigtigt at fodre med tilstrækkelige mængder grovfoder (hø/wrap) af høj 
kvalitet. Hvis hesten ikke får nok grovfoder (min. 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg hest/dag), vil hesten ikke 
danne tilstrækkelige mængder B-vitaminer. 

B-PLUS kan være gavnligt i følgende situationer:
• Pelsskifte – B-vitaminer - især B2, kan i visse situationer være nødvendige for hesten 
• Blod (hæmoglobin) kvalitet påvirkes af B-vitaminer, især B6, B12 samt folinsyre (B9)
• B1-vitamin og folinsyre er vigtige for hoppens fertilitetsevne og æg-kvalitet 
• Vitamin B1 kan være gavnlig til heste med nervøs adfærd
• Efter konkurrence kan tilskud af B-vitaminer i 3-4 dage være gavnlig for restitutionen

Sammensætning:
Vand 83 %
Glycerin 10 %

Analytiske bestanddele:
Råprotein..........................................................................9,8 %
Træstof .................................................................................0 %
Råaske...................................................................................0 %
Råfedt ...................................................................................0 %
Natrium ................................................................................0 %

Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer pr. 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
Pantotensyre (3a841)...........................................3.358 mg
Folinsyre (3a316)...................................................1.992 mg
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Vejledende dosering:
Pony:..............................................................................10-25 ml/dag
Hest:...............................................................................30-40 ml/dag
Heste i hård træning, konkurrence og løb..............60 ml/dag
Tildelingen bør ikke overskride 90 ml/dag

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

Holdbarhed: Skal helst anvendes inden 24 måneder fra produktionsdato, som findes andet sted på flasken. 
Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sollys. Låget sættes korrekt på efter brug. 

Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder

Vers.0918




