Herb E Vit

Urtefarm Herb E Vit kan anvendes til heste i hård træning samt til heste, der påvirkes ved flytning, transport og
stævner. Avlshopper, der skal i foles, kan også have et øget behov for E vitamin og Selen.
E-vitamin og selen kan hjælpe til at beskytte og opbygge muskulaturen hos heste i træning, og hjælper til at
neutralisere mælkesyre efter hårdt arbejde, da det er effektive antioxidanter, der bekæmper de frie radikaler og
beskytter cellemembranerne. Herb E Vit er tilsat en urteblanding, som også har et højt indhold af antioxidanter, der
sammen med E vitamin og organisk selen sikrer en sund muskelfunktion og understøtter et stærkt immunforsvar.
Herb E Vit indeholder kraftigt E-vitamin, der er tilsat urter og selen med høj biooptagelighed.
Heste har et forholdsvis stort behov for E vitamin og selen, som ikke altid dækkes gennem foderet, og her er Herb E
Vit et værdifuldt, naturligt tilskud til foderplanen. Herb E Vit er presset i 3 mm piller og sammensætningen af naturligt
E vitamin, æbler, urter og organisk selen, sikrer en fantastisk smag. Ved tildeling af Herb E Vit sikres, at hesten har
rigeligt med E vitamin og selen til rådighed.
Vi anbefaler, at man kontakter dyrlæge, ved tvivl om hestens generelle trivsel.
Tilskudsfoder til heste.
Ingredienser: Naturligt E-vitamin, Tørret æble, Bukkehorn, Kamille, Koldpresset rapsolie, Hyben, Brændenælde,
Selengær
Analytiske bestanddele: Tørstof 90 %, Træstof 6,5 %, Råaske 10 %, Calcium 12,25 %
Anbefalet daglig dosis: 10 gram pr. 100 kg hest. Dette tilskud må kun anvendes med op til 10 gram pr. kilo af den
daglige foderration inkl. grovfoder.
Mindst holdbar til 24 måneder efter produktionsdato.
Herb E vit fås i 3 kg spand.
Tilsætningsstoffer i Herb E vit se bagsiden.
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Tilsætningsstoffer

Pr/kg

Vitamin E

35000 IE alphatocoferol

Selen

23 gram

Produktet er ikke i konflikt med gældende FEI regler, men vi anbefaler at man selv holder sig orienteret om

ændringer/tilføjelser i reglerne.
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