Optimal trivsel
ved optimal fodring

Vitamin E Plus

(med organisk selen og lysin)

Vitamin E og selen er effektive antioxidanter, som bl.a. beskytter musklernes cellemembraner mod ødelæggelse af skadelige frie radikaler. Velegnet især til konkurrenceheste, heste i hårdt arbejde samt heste med
muskelproblemer.
Vitamin E og selen er kraftige antioxidanter og mangel på disse kan medvirke til at forværre muskelskader,
der opstår ved overanstrengelser og syrepåvirkning af muskelcellerne. Derfor anbefaler man, at rideheste
skal være dækket ind med både selen og Vitamin E, da disse antioxidanter er med til at fjerne de skadelige
frie radikaler, som dannes i muskelvævet. 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. Sidst på vinteren kan der
opstå en mangelsituation pga. dårlig holdbarhed af vitaminer i grovfoderet. Hvis tilskudsfoderet ikke
bidrager med tilstrækkelige mængder vitaminer, kan det resultere i uregelmæssige og svage brunsttegn,
samt dårlige ægløsninger.
Ingredienser:
Dextrose, Soja, E-vitamin, Lysin, selen-gær
Kan fås i:
1 kg (varenr. 30576)
3 kg (varenr. 30583)
Fodringsanvisning:
Hest: 10-45 g/dag (afhængig af det øvrige foder)
1 skefuld (15 g) tilfører: 735 mg E-vitamin, 150 mg selen-gær (0,5 mg ren selen) og 384 mg Lysin
Afhængig af hestens/ponyens arbejdsmængde, skal den tildeles nedenstående daglig mængde E-vitamin
(inkl. det daglige foder!). Husk at justere mængden af Vitamin E Plus afhængigt af hestens fodertype og –
mængde:
Dagligt behov for Vitatmin E:
Hest (500-600 kg):
Vedligehold: 1.500-1.600 ie E-vit./dag
Let arbejde:
2.000 ie E-vit./dag
Moderat arb.: 2.500 ie E-vit./dag
Pony (400 kg):
Let arbejde:
1.200-1.400 ie E-vit./dag
Moderat arb.: 1.700-1.800 ie E-vit/dag
Vers.0907

1 mål= 15 g
1 kg rækker til ca. 22-67 dage (afhængig af dosering) for en hest på 500 kg.
Fodertilskuddet indeholder ingen stoffer, der er forbudt af The British Jockey Club, BHS, BSJA og FEI.
Må kun bruges til heste.
Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.
Supplerende support:
Elektrolytter
HB-formula
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