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D&H Electrolytes
En elektrolytblandning för att underhålla en stabil vätske- och  
elektrolytbalans. Rekommenderas till hästar i hårt arbete, under 
transport eller när hästen har svettas mycket.

Elektrolyter är mineraler i saltform, som är viktiga beståndsdelar i 
hästens kroppsvätska. Brist på elektrolyter kan bland annat orsaka 
nedsatt prestation, vätskebrist, samt nedsatt muskel- och nerv-
funktion. Hästens svett har ett högt innehåll av olika mineraler i förhållande till andra djurarter, därför är det 
viktigt att ersätta förlusten av dessa.

Man bör ge elektrolyter i följande situationer:
- Efter hårt arbete/tävling, om hästen svettas mycket
- Före eller efter arbete i varmt väder
- Under transport
- Under och efter distansridning 

Det rekommenderas att hästen under tävlingssäsong, samt vid varmt väder dagligen får elektrolyter i fodret.

Sammansätting: Natriumklorid, Kalciumglukonat, Magnesiumsulfat, Dextros, Kaliumklorid

Analytiska beståndsdelar:
Kalcium  1,7 %
Natrium 16,7 %
Kalium   5,0 %
Magnesium  1,7 %
Klorid   30,7 %
Glukos  13,0 %
Koppar  333 mg/kg

Kan fås i: 2 kg och 5 kg

Utfodringsanvisning:
Tilldela 12 g/100kg kroppsvikt per dag, Till exempel
Ponny, 200-400 kg:  ca. ½-1 mått/dag
Häst, 400-600 kg:  ca. 1-1½ mått/dag 
1 mått (50 ml) = 50 g. 

Detta produkt kan tillsättas fodret eller blandas i vatten.
 
Om elektrolyterna tillsätts fodret:
Skall blandas noggrant i fodret. Hästen bör alltid ha tillgång till rent och friskt vatten i lämpliga mängder. 
Varma, svettiga hästar bör ha små mängder vatten så ofta som det behövs, tills hästen är avkylt, före hästen 
tilldelas elektrolyter.

Om elektrolyterna blandas i vatten:
1 sked elektrolyter blandat i 2,5 liter vatten bildar en isotonisk upplösning för att täcka hästens förlust av 
elektrolyter. Detta kan erbjudas under tävlingen (exempelvis vid distansridning) och efter hårt arbete.  
Hästen får inte på något tids punkt, hållas från att dricka. Rent och friskt vatten ska alltid finnas tillgängligt. 

Vers.1116



Optimal trivsel 
 vid optimal utfodring

© BROGAARDEN® • Tel:  040-876 13 • kundservice@brogaarden.eu • www.brogaarden.eu

För att ersätta elektrolyt förlusten efter hästen har varit i hårt arbete, kan detta produkt tilldelas i upp till 3 
dagar efter arbete.

Överskrid inte den rekommenderade utfodringsrådgivning utan att konsultera Brogaardens foderrådgivning 
eller din veterinär.

Hållbarhet: 24 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det 
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.

Får endast ges till hästar. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Foderkategori: Tillskottsfoder.

Kompletterande Support: HB-Formula
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