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Brogaarden QLC
En blanding af naturlige antioxidanter til at understøtte immunforsvaret. 

Antioxidanter er organiske molekyler, enten af naturlig eller syntetisk (kunstig 
fremstillet) oprindelse, der kan formindske effekten af de skadelige frie radikaler. 
Frie radikaler er højaktive forbindelser, som binder sig meget til andre omgivende 
molekyler specielt fedtstoffer og proteiner. Dette kan forårsage ændringer i disse 
molekyler, og øge risikoen for forskellige sygdomme. 

Mange naturlige antioxidanter findes i hestens naturlige foder – i grønne plantedele 
som f.eks. græs, urter, frugter m.m. Hvis hesten går på græs om sommeren, vil den 
typisk ikke mangle antioxidanter. De naturlige antioxidanter tåler dog ikke lang tids 
opbevaring eller forarbejdning (varme, ilt). Om vinteren vil hesten typisk tilbydes foder, der ikke har et højt 
indhold af naturlige antioxidanter. Foderet er bearbejdet og opbevaret i længere tid f.eks. hø/wrap, som er 
tørret, varmebehandlet eller ensileret. 

Forskellige stress-situationer såsom sygdom, konkurrencer, træning, transport osv. kan belaste hestens im-
munforsvar. Heste i hård træning eller heste med nedsat immunforsvar kan have en større produktion af frie 
radikaler, og derved et større behov for antioxidanter. QLC-antioxidanter er en blanding af naturlige anti-
oxidanter fra forskellige frugter og grøntsager, som er rige på antioxidanter. QLC blandingen bidrager med 
forskellige antioxidanter, der sammen virker i synergi, og giver ernæringsmæssig støtte til hestens immun-
forsvar. 

Sammensætning: Majs, Galler, Granatæble, Rosmarin, Solbær, Hyben, Spinat, Tomat, Gulerod, Rødbede, 
Vegetabilsk Olie

Analytiske bestanddele: Råprotein 7,6 %, Råfedt 14 %, Træstof 8,4 %, Råaske 4,4 %, Natrium 0,1 %

Kan fås i: 750 g (varenr. 44921)

Fodringsanvisning:
Hest:.................................................................................... 1-1-½ mål/dag 
Pony:....................................................................................½-1 mål/dag
Fravænnet føl (udvokset ca. 500-600 kg):..............½ mål/dag
1 mål (15 ml) = ca. 10 g.
Brogaarden QLC skal blandes i hestens normale foder. 

Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sollys. Låget sættes korrekt på efter brug.

Holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 

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

Foderkategori: Tilskudsfoder.

Supplerende Support: Echinacea
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