
Elektrolyter är salter som finns i blod och kroppsvävnad, sk. joner. Dessa joner 
är viktiga för att upprätthålla det som kallas ”spänningspotential” över cellernas 
membran eller väggar, som är avgörande för kroppens förmåga att transportera 
vatten mellan cellerna. Hästens svett är vad man kallar hyperton vilket betyder 
att svetten innehåller högre koncentration av joner än blod och kroppsvätskor i 
övrigt. Hästar som svettas förlorar många elektrolyter och spårämnen förutom 
vatten.

Hårt arbetande hästar kan snabbt utveckla elektrolytobalans och vätskebrist, 
som ett resultat av svettning. Tänk även på att hästar normalt förlorar vätska 
och elektrolyter vid andning, urinering och avföring. Det normala dagsbehovet 
för 500 kg häst är beräknat till mellan 20-40 gram salt. Under vintern då hästen 
svettas mindre, dricker de ofta inte lika mycket, vilket kan bidra till uttorkning, 
var på salt kan behöva tillsättas för att öka vattenintaget. Elektrolytlösningar 
komponerade för häst bör innehålla elektrolyter i samma proportioner som i 
hästsvett, men med lägre halt kaliumjoner då bland annat hö är kaliumrikt. Brist 
på elektrolyter kan leda till minskad blodvolym. Vid långvarig brist påverkas 
kroppens förmåga att hålla kvar vatten och kroppsvikten sjunker. Obehandlat 
kan uttorkning leda till muskelkramp, bristfällig syre-, energi- och vätsketransport 
genom kroppen. Njurproblem, oförmåga att svettas och dålig återhämtning 
efter ansträngning är andra problem.

Vid diarré är vätske- och elektrolytförlusterna stora och då hästen inte kan lagra 
elektrolyter, måste dessa tillföras kontinuerligt. Eclipse Biofarmabs Rehalyt Basic 
innehåller förutom natrium; även kalium, klorid, glycin (för förbättrat saltupptag) 
samt kelaterat kalcium och magnesium. Kelaterat är benämningen då 
elektrolyten är proteinbunden, vilket är extra viktigt för snabb 
biologisk upptaglighet. 

REHALYT BASIC

Produktbeskrivning: Elektrolytpreparat (saltersättning) för häst med glycin, kelaterad kalcium och magnesium.

Användningsområde: Elektrolytersättning för häst.

Dosering: Efter lätt träning: 20-30g. Efter hård träning: 50-60g. Blandas i kraftfodergivan. 60g ersätter salterna 
i ca 5 liter svett. Hästar som får salter skall ha fri tillgång till vatten.

Sammansättning: Dextros

   1000g  60g

Tillsatser:

Natriumklorid   667g   40g

Kaliumklorid   117g   7g

Glycin    83g  5g

Kelaterat kalcium  25g   1,5g

Kelaterat magnesium 25g  1,5g

Art nr 1252 1,5kg
Art nr 1253 3kg
Art nr 1255 12kg
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