
Optimal trivsel 
ved optimal fodring

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

D&H Electrolytes
En elektrolytblanding til at vedligeholde en stabil væske- og elek-
trolytbalance. 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. Mangel på elektrolytter kan bl.a. medføre ned-
sat præstation, væskemangel 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.

Man skal give elektrolytter i følgende situationer:
- Efter hårdt arbejde/konkurrence, hvis hesten sveder meget
- Før eller efter arbejde i varmt vejr
- Under transport
- Under og efter distanceridt
Det anbefales, at heste i konkurrenceperioder samt i varmt vejr dagligt gives elektrolytter i foderet. 

Sammensætning: Natriumklorid, Kalciumgluconat, Magnesiumsulfat, Dextrose, Kaliumklorid

Analytiske bestanddele:
Kalcium  1,7 %
Natrium 16,7 %
Kalium   5,0 %
Magnesium  1,7 %
Klorid   30,7 %
Glukose 13,0 %
Kobber  333 mg/kg

Kan fås i:
2 kg (varenr. 39372)
5 kg (varenr. 39373)

Fodringsanvisning:
Tildel 12 g/100 kg kropsvægt per dag. For eksempel: 
Pony, 200-400 kg:  ca. ½-1 mål/dag
Hest, 400-600 kg:  ca. 1-1½ mål/dag 
1 mål (50 ml) = 50 g. 

Dette produkt kan enten blandes i krybbefoderet eller blandes i vand.
 
Hvis elektrolytterne tilsættes til foderet:
Bland det godt i krybbefoderet. Hesten bør altid have adgang til rent, frisk vand til rådighed i passende 
mængder. Varme, svedige heste bør blive tilbudt små mængder af vand ofte som påkrævet, indtil hesten er 
afkølet, før hesten tildeles elektrolytter.

Hvis elektrolytterne blandes i vand:
1 skefuld elektrolytter blandet i 2,5 liter vand danner en isotonisk opløsning til at dække hestens tab af elek-
trolytter. Dette kan tilbydes i løbet af konkurrencen (for eksempel ved udholdenhedsridt), og efter hårdt ar-
bejde. På intet tidspunkt må hesten blive afholdt fra at drikke, og rent, frisk vand bør altid være tilgængelig.
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For at erstatte elektrolyt tabet efter hesten har været i hårdt arbejde, kan dette produkt tildeles i op til  
3 dage efter arbejde. 

Undlad at overskride den anbefalede fodringsvejledning uden at konsultere Brogaardens Fodringsrådgiv-
ning eller din dyrlæge.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 

Må kun bruges til heste. Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder. 

Supplerende Support: HB-Formula
Alternativt (i stedet for D&H Electrolytes): Brogaarden Elektrolytter


