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Brogaarden Elektrolyt
En blanding indeholdende organiske- og uorganiske mineraler samt E-
vitamin til at vedligeholde en stabil væske- og elektrolytbalance. Velegnet 
til heste i hårdt arbejde, ved transport eller hvis hesten har svedt meget. 

Elektrolytter er mineraler i saltform, som er vigtige bestanddele af hestens 
kropsvæske, og består hovedsagligt af mineraler som natrium, klorid, kalium og i mindre omfang mineraler 
som kalcium og magnesium. Hestens sved indeholder forskellige mineraler og sammensætningen svarer til 
indholdet i blod og andre kropsvæsker. Mangel på elektrolytter kan bl.a. medføre nedsat præstation, væ-
skemangel og nedsat muskel- og nervefunktion. Hestens sved har et højt indhold af forskellige mineraler i 
forhold til andre dyrearter, hvorfor det er vigtigt at erstatte tabet af disse.

Brogaardens Elektrolytter indeholder en kombination af organiske og uorganiske mineraler samt E-vitamin 
for at vedligeholde en stabil væske- og elektrolytbalance. Brogaardens Elektrolytter er velegnet til heste i 
hårdt arbejde, ved transport, før eller efter arbejde i varmt vejr og andre situationer, hvor hesten sveder me-
get eller skal øge væskeindtaget. 

Sammensætning: Natriumklorid, Kaliumklorid, Dextrose, Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid

Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer per kg: 
Vitaminer
Vitamin E (alfa tokoferol acetate) (3a700).............................................5.000 mg

Sporstoffer:
Mangan (fra Mangan-(II)- aminosyrechelat, hydrat (3b504)).........666.6 mg
Zink (fra Zinkkelat af proteinhydrolysat (3b612))..................................500 mg
Kobber (fra Aminosyrekobberchelat,hydrat (E4-Kobber)................333,3 mg 
Selen (fra Seleniberiget gær, inaktiveret (3b8.10))...............................1,67 mg

Indeholder smagsstoffer.

Analytiske bestanddele:
Råaske...............................................................82 %
Kalcium............................................................1,8 %
Natrium.............................................................21 %
Magnesium..................................................1,68 %
Kalium...............................................................11 %
Klorid..............................................................41,9 %
Glukose..........................................................12,9 %



Optimal trivsel 
ved optimal fodring

© Brogaardens Fodringsrådgivning • Tlf :  45 76 58 70/39 65 18 80 • www.brogaarden.eu

Kan fås i:
1,25 kg (varenr. 44922)
5 kg (varenr. 30569)
25 kg (varenr. 30603)

Fodringsanvisning:
Hest:..................... 60-120 g/dag
Pony:.......................40-80 g/dag 
1 mål (50 ml) = ca. 50 g

Elektrolytterne gives enten opblandet i foderet eller opblandet i vand (10 g/liter vand). Elektrolytterne gives 
i perioder på 1-3 dage i forbindelse med kraftig svedproduktion. Hesten bør til enhver tid have adgang til 
drikkevand. Må kun anvendes med indtil 75 g per kg af hestens daglige foder (inkl. Grovfoder).

Holdbarhed: Skal helst anvendes inden: Se siden af bøtten. Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sollys. 
Låget sættes korrekt på efter brug. Må ikke gives til får.

Yderligere informationer fås ved kontakt til: Brogaardens Fodringsrådgivning på tlf. 45 76 58 70. Det anbefa-
les at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 

Fodertilskuddet indeholder ingen stoffer, der er forbudt af The British Jockey Club, BHS, FEI og BSJA.
Må kun bruges til heste.

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder til heste, Særligt ernæringsformål: Kompensation for elektrolyttab 
ved kraftig svedafsondring

Supplerende Support: Vitalise
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