SELO E
Vitamin E är en antioxidant som har en viktig skyddsfunktion i kroppen, då den
tillskrivs en förmåga att oskadliggöra de s.k. fria radikalerna som bryter ner
musklerna vid arbete. Vitamin E motverkar den oxidation i kroppens celler som
orsakas av fria radikaler – en process som ohindrat, leder till skador på cellerna.
Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och vid bildandet
av blodkärl samt har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten.
Hästen får via inandningsluften i sig större mängd fria radikaler ju mer den
arbetar, vilket innebär att behovet av E-vitamin ökar vid hårt arbete. Behovet
varierar med foderstatens sammansättning, träning och hästens prestationsnivå.
Andra omständigheter som ger ökat E-vitaminbehov är kyla, utfodring med ny
havre, syrat foder samt dräktighet. Brist på E-vitamin i foderstaten kan leda till
muskelskador. Vitamin E är fettlösligt och lagras i musklerna, fettvävnaderna och
levern. Det är viktigt att inte överdosera vitamin E. SeloE innehåller selen som
är ett spårämne vilket har en viktig fysiologisk funktion hos hästar. Selen ingår i
det enzym som oskadliggör de fria radikalerna (ämnen som bildas vid kroppens
förbrukning av syre). De fria radikalerna har en nedbrytande effekt på kroppens
vävnader och orsakar dess åldrande. Selen bidrar till att bromsa den processen.
Den spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra mikroorganismer effektivt.
Selen samspelar med vitamin E och de båda kompletterar och stärker varandras
effekt. De kan i viss omfattning också ersätta varandra. På de flesta platser i
Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de flesta svenska
foderråvaror fattiga på detta ämne.
SeloE består av E-vitamin och organiskt bundet selen. Organiskt bundet selen
tas lättare upp av hästen, vilket är väl dokumenterat. Detta tack vare att allt
selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt bundet selen minskar
även risken för överdosering. SeloE innehåller även prebiotikan inulin, som på
ett naturligt sätt bidrar till en bättre mineral-absorption i tarmen. Inulin verkar
också välgörande för hela magapparaten.

Produktbeskrivning: Selentillskott med E-vitamin för häst i pulverform.
Användningsområde: Ges då fodret inte innehåller tillräckligt med selen och E-vitamin samt vid hård ansträngning;
t.ex. vid tävling och hårdare träning.
Dosering: Häst upp till 600kg kroppsvikt: 1 dosmått dagligen Häst över 600kg kroppsvikt: 1,5 dosmått dagligen
C-ponny och mindre: 0,5 dosmått dagligen. För att ej överskrida högsta tillåtna halter av fodertillsatser, utfodra inte
över rekommenderad dos!
Sammansättning: Dextros, selenjäst, inulin
			1000g		22g
Tillsatser:
Selen (selenjäst) 		

91mg 		

2mg

E-vitamin 		

70 500mg

1 550mg

Art nr 0977
Art nr 0976

900g
1,8kg
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