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QLC
En blandning av naturliga antioxidanter för att understödja immunförsvaret. 

Antioxidanter är organiska molekyler, antingen av naturlig eller syntetisk (konstgjord 
framställning) ursprung, som kan förminska effekten av skadliga fria radikaler. Fria 
radikaler är högaktiva förbindelser, som binder sig till andra omgivande molekyler 
speciellt fettämnen och protein. Detta kan orsaka ändringar i dessa molekyler, och 
öka risken för olika sjukdomar.

Många naturliga antioxidanter finns i hästens naturliga foder, i gröna växter som 
exempelvis gräs, örter, frukt mm. Om hästen går på bete på sommaren, har den oftast 
inte brist på antioxidanter. De naturliga antioxidanterna tål dock inte lång förvaring 
eller förarbetning (värme, syre). På vintern ger man oftast ett foder som inte har ett 
naturligt högt innehåll av naturliga antioxidanter. Fodret är bearbetat och bevarat 
under längre perioder, exempelvis hö/hösilage som är torkat, värmebehandlat eller ensilerat.

Olika stressituationer såsom sjukdom, tävling, transport osv. belastar hästens immunförsvar. Hästar i hård 
träning eller hästar med nedsatt immunförsvar kan ha en större produktion av fria radikaler och därmed ett 
större behov av antioxidanter. QLC-antioxidanter är en blandning av naturliga antioxidanter från olika frukter 
och grönsaker, som är rika på antioxidanter. QLC-blandningen bidrar med olika antioxidanter som arbetar i 
synergi och ger näringsmässigt stöd till hästens immunförsvar. 

Sammansättning: Majs, Gallbildning, Granatäpple, Rosmarin, Svarta vinbär, Nypon, Spenat, Tomat, Morot, 
Rödbeta, Vegetabilisk olja

Analytiska beståndsdelar: Råprotein 7,6 %, Råfett 14 %, Växttråd 8,4 %, Råaska 4,4 %, Natrium 0,1 %

Kan fås i: 750 g (varunummer 44921)

Utfodringsanvisning:
Häst...................................................................... 1-1½ mått/dag 
Ponny.................................................................. ..½-1 mått/dag
Avvanda föl (vuxenvikt 500-600 kg)...............½ mått/dag

1 mått (15 ml) = ca. 10 g
Brogaarden QLC ska blandas i hästens normala foder.

Bevaring: Bevaras torrt och svalt. Locket ska sättas på efter användning. Får endast ges till hästar.

Det rekommenderas att kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmänna hälsa.

Hållbarhet: 9 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.

Kompletterande Support: Echinacea
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