
  

FAKTAARK: ELEKTROLYTTER

Champion Elektrolytter
Alle hester taper daglig salter gjennom urin 
og avføring. Hardt arbeidende hester mister 
også mye salt gjennom svette. Under en hard 
treningsøkt i varmt vær svetter hesten opp til 
15 liter i timen. Det er en stor saltmengde som 
skal erstattes på slike dager. 
Elektrolytter betyr salter løst i vann. De 
viktigste saltene i begrepet elektrolytter er 
natriumklorid (NaCl) og kaliumklorid (KCl).

HVORFOR SVETTER HESTEN?
Svette er hestens måte å kjøle ned kroppen på. Under hardt 
fysisk arbeid stiger temperaturen i og rundt 
musklene, og det er viktig for hesten å få kjølt ned 
kroppen for at de ikke skal risikere skade. Når svetten for-
damper fra huden kjøles kroppen ned. 
Det er stor forskjell på hvor mye hester svetter. Enkelte 
hester svetter store mengder av kun moderat arbeid, mens 
andre ser knapt svette ut etter samme mengde arbeid. 
Mengden svette er ikke et mål på hestens kondisjon, men en 
ulik egenskap fra hest til hest. Hesten kan også ha 
svettet en del uten at du ser det på huden som våt pels, mye 
svette fordamper uten at man registrerer det.

VÆSKETAP
En hest i full trening kan ha 
behov for å drikke 40-60 liter 
vann daglig for å holde kroppen 
fullt hydrert. Svette inneholder 
� ere forskjellige salter, hoved-
sakelig natriumklorid (NaCl). I 
svette er det også løst fettsyrer, 
feromoner (kroppens duftstoffer) 
og noen av kroppens avfalls-
stoffer som for eksempel urea 
(urinsyre). 
For at hesten skal absorbere 
vannet den drikker etter en 
hard anstrengelse og lagre det i 
kroppens celler, må den også få 
erstattet saltene den har tapt. 

SALT
En hest i hard trening har behov for så mye som 75-100 
gram salt (NaCl) daglig i varmt vær. Noe salt får den i seg 
gjennom kraftfôret, men sjelden nok til å erstatte alt det 
tapte. Hesten bør ha tilgang til saltstein, men det er ikke 
riktig at hesten selv vet hvor mye salt den trenger, og selv 
regulerer inntaket ut fra behovet. Mange hester spiser helst 
ikke salt, og vil kun slikke av saltsteinen når saltinnholdet i 
kroppen blir kritisk lavt. For å holde saltinnholdet i kroppen 
på et optimalt behov, og dermed også vanninnholdet, må 
hesten få i seg mer salt enn minimumsbehovet. Derfor bør 
du tilsette salt i fôret eller drikkevannet til en hest i hard 
trening.
Enkelte hester har stor appetitt på salt, og vil bruke salt-
steinen som snacks eller tidsfordriv når de kjeder seg. 
Disse hestene vil få en enorm tørste, og drikke unormalt 
store mengder vann for å skille ut det over� ødige saltet. Et 
slikt overdrevent saltinntak er ikke heldig for hesten, og gir 
en unødvendig hard belastning for nyrene. Ta vekk saltstei-
nen og gi heller hesten en rett mengde tilmålt salt daglig.

      
      

Daglig dosering:100-150 gram Champion Elektrolytter blandes i 10-40 liter vann 
avhengig av hestens drikkelyst de første 1-3 dagene etter en hard anstrengelse. 
Champion Elektrolytter kan også blandes i fôret.
Vær oppmerksom på at 100 gram Champion Elektrolytter inneholder ca 25 gram NaCl, 
og at en hest i hard trening trenger ytterligere 50-75 gram salt (NaCl) daglig i rasjonen. 

ANBEFALT BRUK AV CHAMPION ELEKTROLYTTER:

CHAMPION ELEKTROLYTTER:

ELEKTROLYTTER
Etter en hard anstrengelse er 
det viktig å få erstattet hestens 
væske- og salttap hurtig for å 
sikre rask restitusjon. Mange 
hester er ikke glade i saltsmaken, 
og vil drikke lite vann dersom 
saltet er tilsatt i vannet. Champion 
Elektrolytter er tilsatt druesukker, 
og har en behagelig smak for 
hesten som frister den til å drikke 
mer, samtidig som noe av salt-
behovet dekkes. 
Også andre salter enn NaCl er 
tilsatt i Champion Elektrolytter; 
kaliumklorid, kalsiumkarbonat og 
magnesiumoksid er også salter 
som tapes i svette. Hesten må 
likevel få ytterligere salt (NaCl) i 
sin daglige fôrrasjon for å sikre 
en god dekning av saltbehovet.

Råvarer:
Glukose (druesukker), natrium-
klorid, helmelkspulver, vegetabilsk 
fett, natriumbikarbonat, kalsium-
karbonat, kaliumklorid og 
magnesiumoksid. 

Analytisk innhold:
Glukose                       53,0 % 
Klorider                       15,5 %
Natrium                        10,0 %
Kalium                             1,5 % 
Kalsium            1,2 % 
Magnesium           0,3 %

Mikromineraler:               mg/kg
Kopper (Cu)               40 
Sink (Zn)              225
Mangan (Mn)             175
Jod (I)                  5      
Selen (Se)               1,6
Kobolt (Co)              2,9

Vitaminer:
Vitamin E                 
    som α-tokoferolacetat    6000
Vitamin C              5000

Ved ønske om å friste 
hesten til å drikke mer vann 
også på dager med mindre 
anstrengelser kan det gis halv 
dosering over lengre tid.


