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Hest:

Symptomer og dato:

Observationer og notater:
Dyrlægeundersøgelse dato:

Ejer:

Ejers tlf.

Dyrlæge:

Dyrlægeundersøgelse dato:
Dyrlægens kommentarer:

Dyrlægens kommentarer:

Plan for genoptræning:

1. Forløbets start

Kontaktdata

2. Undervejs 3. Opfølgning 

*Anbefalet daglig tildeling ses på Egusin emballagen

Dato + mængde* Morgen Aften Dato + mængde* Morgen Aften Dato + mængde* Morgen Aften Dato + mængde* Morgen Aften

Egusin® SLH
Egusin® 250

Egusin® Gastric36521/2-2180 g

Journalkalender

heste.R2agro.dkR2 Agro A/S . Odinsvej 23, DK-8722 Hedensted . Tlf.: +45 7674 1200 . info@r2agro.com . www.r2agro.com

TIP! Hæng Journalkalenderen på boksen eller læg den ved foderet. Løbende opdatering skaber ro i maven hos både din hest og dig.

Gratis journalkalender
Løbende opdatering skaber 
ro i maven hos både din 
hest og dig. Hent vores 
printvenlige Egusin® 
journalkalender på 
heste.R2agro.dk

Egusin® serien

Forhandlerstempel

Har du brug for mere viden?
På heste.R2agro.dk kan du læse mere om funktions-
foder, hente produktblade, læse udtalelser og se 
forhandlerliste. Samtidig er du altid velkommen til 
at kontakte Tania Seierø, der både er passioneret 
hesteejer og din konsulent: tse@r2agro.com eller 
tlf. 2018 6952.

Om R2 Agro
Vores historie går helt tilbage til 1884, hvor virksom-
heden blev etableret i København. I de første 100 
år koncentrerede virksomheden sig om råvarer og 
kemikalier, men i 1980’erne blev aktiviteterne udvidet 
med ingredienser og råvarer til levnedsmiddel- og 
foderstofindustrien. Høj kvalitet har altid været vores 
varemærke.

heste.R2agro.dk



heste.R2agro.dk

Tilskud i 14-28 dage
Tilskud i 14-28 dage

D
agligt tilskud

Giver effekt ved uro i maven og 
understøtter fordøjelsen i stressperioder
• Hjælp i akutfasen – anbefales som kur
• Understøtter mavesækkens sundhed
• Giver gunstige forhold i mavesækken 
• Beskytter mavesækkens slimhinder
• Optimerer pH i mavesækken
• Understøtter en god mavefunktion

Giver ro i maven og fremmer 
sund mave- og tarmfunktion 

• Overgangen til normalen – anbefales som kur
• Forebygger forandringer i mavesækken
• Beskytter mavesækkens slimhinder
• Optimerer pH i mavesækken
• Understøtter en god mavefunktion

Bevarer ro i maven, 
vedligeholder og forebygger
• Forebyggelse og vedligehold 
 – anbefales til løbende forebyggelse
• Optimerer forholdene i mavesækken
• Optimerer generelle sundhedsmæssige forhold
• Reducerer risikoen for kolik, inflammation og stress
• Forbedrer knoglevækst og -generering
• Understøtter en god mave- og tarmfunktion

3 trin til sund mave
uanset præstationsniveau
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Anvendelse
Tilskudsfoder til heste, som under- 
støtter et sundt fordøjelsessystem 
hos heste, inklusiv konkurrenceheste, 
heste i træning og føl. Egusin® SLH 
piller anvendes, når der opstår pludse-
lige fordøjelsesproblemer hos heste fx 
under stressperioder. Anvendes ved 
utrivelighed og vægttab til at genop-
rette en sund mave- og tarmfunktion.

Brugsanvisning
50 g pr. 100 kg legemsvægt dagligt, i en 
periode på minimum 2 uger. Fordeles på 
morgen- og aftenfodring. Heste ≥ 500 
kg max. 250 g dagligt.

Anvend maksimalt 350 g pr. dyr dagligt.

Målebæger ilagt. 1 målebæger: 
(200 ml) = 125 g Egusin® SLH

Sammensætning
• Fuldkornshavremel 
• Lucernegrønmel 
• Dextrose
• Produkter og biprodukter  
 fra forarbejdning af frugt
• Gær, hydrolyseret 
 Saccharomyces cervisiae
• Lithothamnium
• Natriumbikarbonat
• Bukkehornsfrø • Magnesiumoxid

Tilsætningsstoffer
Teknologiske:
1c322i Lecithin   100.000 mg/kg
1a, E 282 Calciumpropionat

Egusin®  
SLH
Tilskudsfoder til
heste og føl

Nettovægt: 3,5 kg

Analytiske bestanddele
Råprotein  11,6 %
Råfedt  8,5 %
Råaske  11,1 %
Træstof  9,3 %
Calcium, Ca  2,1 %
Magnesium, Mg  1,6 %

Opbevaring
Tørt og køligt.

Fremstillet 2 år før  
ovennævnte dato.

Godkendelsesnr.:
α-208-G756042

heste.R2agro.dk

X
X

X
X
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Batch nr. xxxxxx

Bedst før xx.xx.20xx
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Anvendelse
Et e� ektivt hestefodertilskud til under-
støttelse af et sundt fordøjelsessystem 
hos alle heste, inklusiv præstationsheste,
heste i træning og føl. Anvendes til 
løbende vedligeholdelse af fordøjelsen til 
at understøtte det naturlige forsvar og 
den sunde funktion af hestens mave- og 
tarmfunktion.

Brugsanvisning
250 g dagligt i en periode på minimum 
2 uger. Fordeles på morgen- og aften-
fodring.
Ungheste og ponyer (under 300 kg) 
tildeles den halve mængde.

Målebæger ilagt. 1 målebæger: 
(200 ml) = 125 g Egusin® 250

Sammensætning
• Havre, fuldkorn
• Lucernegrønmel
• Natriumbicarbonat
• Produkter og biprodukter 
 fra tørret frugt
• Dextrose
• Lithothamnium
• Magnesiumoxid

Tilsætningssto� er
Teknologiske:
1a, E 282 Calciumpropionat

Egusin®

250
Tilskudsfoder til
heste og føl

Nettovægt: 3,5 kg

Analytiske bestanddele
Råprotein  11,6 %
Råfedt  6,0 %
Råaske  13,9 %
Træstof  11,0 %
Calcium, Ca  2,3 %
Magnesium, Mg  1,5 %

Opbevaring
Tørt og køligt i spand med låg

heste.R2agro.dk
Fremstillet 2 år før 
ovennævnte dato.

Godkendelsesnr.:
α-208-G756042 X

X
X

X
-X

X

Batch nr. xxxxxx

Bedst før xx.xx.20xx
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Anvendelse
Tilskudsfoder til heste, som 
understøtter generel sundhed. 
Det fremmer et sundt fordøjelses-
system, virker stressreducerende, 
har anti-inflammatorisk virkning 
og styrker knoglestrukturen.

Brugsanvisning
40-80 g dagligt fordelt på mor-
gen- og aftenfodring afhængig 
af behov.

Ungheste og ponyer (under 300 
kg) tildeles den halve mængde.

Sammensætning
• Lithothamnium, produkt af 
 koralskorpealger
• Gær, hydrolyseret 
 Saccharomyces cervisiae
• Frugt pulp fra vin
• Bukkehornsfrø, formalet
• Mynte, formalet
• Magnesiumoxid

Tilsætningsstoffer
Teknologiske:
1a, E 282 Calcium propionat
Sensoriske:
2b, naturligt aromastof

Egusin®  
Gastric365
Understøtter velfungerende 
mave- og tarmfunktion, samt 
generel sundhed hos heste og føl

Nettovægt: 3 kg

Analytiske bestanddele
Calcium  19,0 %
Fosfor  0,2 %
Natrium  0,3 %
Magnesium  1,8 %

Opbevaring
Tørt og køligt i spand med låg

heste.R2agro.dk
Fremstillet 2 år før  
ovennævnte dato.

Godkendelsesnr.:
α-208-G756042 X

X
X

X
-X

X

Batch nr. xxxxxx

Bedst før xx.xx.20xx

Egusin® 
SLH

Egusin® 
250

Egusin® 
Gastric365

Gennem innovativ tilgang, viden og sikkerhed 
udvikler og forædler R2 Agro funktionel ernæring 
for professionelle og passionerede hesteejere, 
der sigter efter det optimale – med ro i maven


