E-vitamiini

Luonnollista α-tokoferolia
sisältävä täydennysrehuvalmiste hevoselle

E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka toimii elimistössä antioksidanttina
suojaten soluja vapaiden happiradikaalien vaikutuksilta. Sen saanti vaikuttaa
suoraan hevosen terveyden ylläpitoon, sillä hevoset eivät itse valmista
E-vitamiinia elimistössään.
E-vitamiinin lisääminen ruokavalioon on erityisen tärkeää silloin, kun hevoset
eivät saa sitä riittävästi perusruokavaliostaan, tuoreesta laidunruohosta.
Hevosilla saanti vähenee talvikaudella syötettäessä E-vitamiinimääriltään
köyhää kuivaa heinää.

Hevoset tarvitsevat E-vitamiinia
E-vitamiini toimii elimistössä luonnollisena antioksidanttina. Sen riittävästä
saannista on huolehdittava osana
hevosen hyvää ravitsemusta. E-vitamiinilla on tärkeä rooli monissa elimistön
toiminnoissa, kuten lihasten ja hermoston hyvinvoinnissa. Vapaiden radikaalien tuotanto lisääntyy erityisesti soluvaurioiden ja sairauksien seurauksena,
jolloin hevosen vastustuskyky voi kärsiä
ja kudokset voivat vaurioitua.
E-vitamiinin päätehtävä on suojata
soluja ja niiden väliaineita vapaiden
radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta ja tukea normaalia immuunijärjestelmän toimintaa elimistön rasitustiloissa. Hevosen pääasiallinen E-vitamiinin lähde on laidunheinä. Laidunkasveissa suurimmat pitoisuudet ovat
kasvinlehdissä. Heinäruokinnassa
E-vitamiinin saanti pienenee huomattavasti. E-vitamiini häviää heinästä
nopeasti myös hapettumisen myötä.

E-vitamiinin puutos ei yleensä aiheuta
voimakkaita oireita, joten se jää helposti
huomaamatta. Jatkuvasta tarpeesta
huolimatta hevonen ei pysty varastoimaan E-vitamiinia kovinkaan hyvin. Siksi
sen riittävään saantiin ja laatuun tulee
kiinnittää huomiota ympärivuotisesti.

E-vitamiinin lisääminen hevosten ruokavalioon on suositeltavaa erityisesti talvikuukausina sisäruokintakauden aikaan,
mutta myös kesällä mikäli hevoset eivät
saa tuoretta laidunruohoa pääsääntöisenä
rehunaan.

E-vitamiinin saannin tärkeys korostuu kovassa rasituksessa, siitoskaudella,
tiineyden ja imetyksen aikana.
E-vitamiinin tarve on ruokinnan lisäksi
riippuvainen hevosen rasitusasteesta.
Aktiiviset lihassolut ovat hyvin herkkiä
vapaiden radikaalien aiheuttamille vaurioille, minkä vuoksi erityisesti kasvavat
hevoset tarvitsevat keskimääräistä
enemmän E-vitamiinia osana hyvää
ruokintaa. Varsojen E-vitamiinin saantiin tulee kiinnittää erityistä huomiota,
sillä mm. varsan keskushermosto tarvitsee E-vitamiinia normaalin kehityksensä tueksi. Myös vastustuskyvyn
tukena E-vitamiinin riittävän saannin
merkitys korostuu nuorilla hevosilla.
On tieteellisesti osoitettu, että urheiluhevoset tarvitsevat keskimääräistä
enemmän E-vitamiinia säilyttääkseen
riittävän E-vitamiinipitoisuuden elimistössään toistuvien rankkojen suoritusten aikana ja niiden jälkeen1. Koska
urheiluhevosten ruokinnassa suositaan
energian lähteenä usein väkirehuja, ne
saavat herkästi liian vähän E-vitamiinia
ja sen lisääminen täydentää valiota
merkittävästi.

Myös siitoshevoset hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä. Tieteellisen tutkimuksen mukaan E-vitamiinin lisäämisestä tamman ruokavalioon tiineyden
loppuvaiheessa ja maidon tuotannon
ensipäivinä on hyötyä pyrittäessä
parantamaan ternimaidon laatua ja sitä
kautta varsan α-tokoferoli- sekä vastaainepitoisuuksia plasmassa2.
Hevosen puolustuskyvyn laskiessa iän
myötä iäkkäiden hevosten riittävästä
E-vitamiinin saannista on huolehdittava. Lisättäessä rasvoja hevosen ruokavalioon energian saannin turvaamiseksi
kannattaa myös E-vitamiinin saantiin
kiinnittää huomiota.
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Vetcare E-vitamiini
Vetcare E-vitamiini sisältää luonnollista
E-vitamiinia nestemäisessä muodossa.
Luonnollisella E-vitamiinilla on selkeästi
korkeampi biologinen käyttöaste kuin
synteettisellä. Luonnollinen E-vitamiini
kulkeutuu kudoksiin synteettistä muotoa
tehokkaammin. E-vitamiini on lisätty
vehnänalkioöljyyn ja pakattu kätevään
pumppupulloon. Vetcare E-vitamiini sisältää luonnollista α-tokoferolia 200 IU/ml,
mikä tukee eläimen elimistön E-vitamiinin
saantia rasituksen aikana ja talvikaudella.
Vetcare E-vitamiini on valmistettu
Suomessa korkealaatuisen suomalaisen
tuotekehityksen tuloksena.
Ravintoaineet
Raakavalkuainen < 0,1 %,
Raakakuitu < 1 %, Raakarasva 100 %,
Tuhka < 0,12 %, Natrium 0,05 %
Koostumus
Vehnänalkioöljy, D-α-tokoferoli

Annostelu
Sisäruokintakaudella kaikille hevosille
- 3 pumpun painallusta (720 IU) vrk
Öljyruokinnalla olevat hevoset laidunkaudella
- Jos öljyruokinta 1-3 dl/vrk, tällöin E-vitamiinia 1 pumpun painallus (240 IU) vrk
- Jos öljyruokinta > 3 dl/vrk, tällöin E-vitamiinia 2 pumpun painallusta (480 IU) vrk
Siitostammat
- Ennen viimeistä tiineyskuukautta
3 pumpun painallusta (720 IU) vrk
- Viimeisen tiineyskuukauden ajan 5
pumpun painallusta (1200 IU) vrk
Nuoret alle 1-vuotiaat
- 4 pumpun painallusta (960 IU) vrk
Myynti
Eläinlääkärit, apteekit, hyvin varustellut
hevostarvikeliikkeet ja verkkokaupat.
Katso lähin jälleenmyyjäsi
vetcare.fi/
hevosesi-hyvaksi-jalleenmyyjat

Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet
E-vitamiini (D-α-tokoferoli) 134 200 mg/l

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
Facebook/vetcarefinland
Instagram/vetcare_finland

Pakkauskoot
100 ml, 200 ml ja 500 ml
Valmiste soveltuu käytettäväksi
myös koirille.

Hevosesi
hyväksi
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Säilytys
Säilyvyys: 24 kk. Säilytetään huoneenlämmössä alle +25 °C. Pullossa on tippalukko, sulje tippalukko jokaisen käytön
jälkeen. Pullon erikoisrakenne suojaa rasvahappoja hapettumasta. Pullon pohjassa
oleva rako mahdollistaa korvausilman oton.
Avattu pullo on käytettävä 3 kuukauden
kuluessa.

