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Vitamin E og Selen Plus
Vitamin E og Selen Plus indeholder bl.a. E-Vitamin og selen, som er effektive 
antioxidanter, som bl.a. beskytter musklernes cellemembraner mod ødelæg-
gelse af skadelige frie radikaler. Velegnet især til konkurrenceheste, heste i hårdt 
arbejde samt heste med muskelproblemer. 

Vitamin E og selen er kraftige antioxidanter, som hjælper med til at nedbryde 
og fjerne de affaldsstoffer, der ophobes i hestens muskler under træningen. 
Derfor anbefaler man, at rideheste skal være dækket ind med både selen og 
E-Vitamin. Grovfoderets indhold af E-vitamin er forholdsvist lavt, og hesten har derfor brug for tildelingen 
via kraftfoderet om vinteren. En 500 kg hest ved let-moderat træning har brug for 1200-1500 IE E-vitamin pr 
dag. Får hesten tildelt størrere mængde olie i foderet, kan behovet for E-vitamin stige yderligere. Om hesten 
får tilstrækkelig mængde i foderet, må man vurdere ud fra indholdet i den enkelte foderblanding, og sam-
menholde det med den daglige dosering af blandingen. Man skal dog være meget opmærksom på ikke at 
overdosere med selen.

Vitamin E er desuden også vigtig for normal funktion af æggestokke og livmoder. 

Sammensætning: Dextrose, Sojamel (varmebehandlet), ølgær, rapsolie 
Analytiske bestanddele:
Råprotein ......................................................................19,5 %
Træstof ..............................................................................1,1 %
Råaske ...............................................................................6,2 %
Råfedt .............................................................................14,9 %
Natrium ..........................................................................0,05 %

Tilsætningsstoffer (pr. kg):
Aminosyrer:
L-Lysin Monohydroklorid (3.2.3)...........................................43.300 mg
Sporstoffer:
Selenberiget gær (inaktiveret)(E 3b8.10)...........................11,70 mg
Vitaminer:
Vitamin E (3a700)..................................................................45.000 I.E.
Fordøjelsesfremmer:
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 (4b1702).......1,08 x 1011 cfu 

Fodringsanvisning:
Hest:  Opstart (7-10 dage)*......................3 mål/dag (45 g) (afhængig af det øvrige foder)
 Vedligehold......................................2 mål/dag (30 g) (afhængig af det øvrige foder)
Pony: Opstart (7-10 dage)*......................2 mål/dag (30 g) (afhængig af det øvrige foder)
 Vedligehold......................................1 mål/dag (15 g) (afhængig af det øvrige foder)
*Giv opstartsdosis underbelastningsperioder, eller som vedligehold hvis lavt selenniveau er identificeret

1 mål (25 ml) =ca. 15 g
45 g Vitamin E og Selen Plus tilfører: Vitamin E 2025 I.E., Selen 0,53 mg, Lysin 1.949 mg

Husk at justere mængden af Vitamin E Plus afhængigt af hestens fodertype og – mængde:
Dagligt behov for Vitamin E:
Hest (500-600 kg): Vedligehold-let arbejde: 1.200-1.500 ie E-vit./dag
   Let-Moderat arb.: 2.000-2.500 ie E-vit./dag

Kan fås i: 1 kg (varenr. 30576), 2,5 kg (varenr. 30584). 1 kg rækker til 33 dage ved en daglig dosering på 30 g.

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sol. 
Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på spanden. 

Må kun bruges til heste. Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.
Foderkategori: Tilskudsfoder.
Supplerende support: Brogaardens Elektrolytter
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