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Elektrolyt Bolcher 

  
Når hesten sveder, mister den en masse salte og mineraler, det er derfor vigtigt at tilføre disse, for at 

opretholde næringsstofbalancen. De naturlige salte i kroppens væsker kaldes elektrolytter, og inkluderer 

bl.a. natrium, calcium, kalium, magnesium, klorid og fosfat. Hvis kroppens elektrolytniveauer kommer ud af 

balance, kan dette medføre helbredsmæssige problemer. Årsagen til ubalancen er som regel, at 

væskebalancen ændres. 

Selvom hesten er god til at drikke efter anstrengelse, tager det meget lang tid for kroppen selv at 

genoprette balancen. Med tildeling af Urtefarm Elektrolyt Bolcher, vil væsken lettere bindes i kroppen og 

restitutionstiden nedsættes, hvilket har stor indflydelse på hestens præstationer og generelle velvære.  

Elektrolyt Bolcher er helt uden nogen form for kunstige tilsætningsstoffer og aromaer. De er lette at tildele, 

og indeholder en velsmagende musliblanding og druesukker så hestene gerne spiser dem. Vi anbefaler, at 

man kontakter dyrlæge, ved tvivl om hestens generelle trivsel. Produktet anbefales ikke til drægtige og 

diegivende hopper. 

Tilskudsfoder til heste.  

Ingredienser: NatriumKlorid, KaliumKlorid, Majsflager, Dextrose, Ærteflager, Æble, Johannesbrød, Lucerne, 

Varmebehandlet hvede, Varmebehandlet byg, Mynte, Melasse, Honning, Rødebedestykker, 

Gulerodsstykker, Natriumbicarbonat 

Analystiske bestanddele: Tørstof 87%, Træstof 32%, Råaske 6,9%, Råprotein 8%, Klorid 22,9 %, Natrium 

17,4 %, Kalium 5,9 %, Sukker 14 %, Stivelse 11 %.  

Anbefalet daglig dosis: 20-35 gram pr 100 kg hest alt efter behov 

Mindst holdbar til 9 måneder efter produktionsdato 

Elektrolyt Bolcher fås i 600 gram dåse samt 3 kg spand. 

Tilsætningsstoffer i Elektrolyt Bolcher se bagsiden.   
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Tilsætningsstoffer pr/kg 

A-vitamin   9000 IE  

D3-vitamin   900 IE 

E-vitamin  27 mg heraf 24,5 IE som alphatocoferol 

Vitamin B1  3,6 mg 

Vitamin B12  7,2 mg 

Vitamin B6  5,4 mg 

D-Pantothensyre 27 mg 

Nicotinsyre  54 mg 

Folinsyre  2,7 mg 

Biotin  0,36 mg 

Cholin-Klorid  45 mg 

Vitamin C  270 mg 

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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