
Egusin® 
250
Stöder optimal prestation 
hos hästar och föl
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Egusin® 250 är ett tillskottsfoder som är utvecklat för att stödja 
ett välfungerande matsmältningssystem hos alla typer av hästar, 
som tävlingshästar, hästar i träning och föl. Egusin® 250 används 
särskilt under perioder med stress, för att bibehålla den naturliga 
motståndskraften och den välfungerande funktionen i hästens 
mag- och tarmsystem. 

Egusin® 250 innehåll
•  Kostfi ber, som stabiliserar funktio-

nen i magen och grovtarmen
•  Pektinsubstanser som skyddar mot 

frätande magsyra
•  Alkalisk bu� ert som neutraliserar 

magsyran och optimerar pH-värdet i 
magsäcken, så att irritation på slem-
hinnorna i magen minimeras

•  Fullkornshavregryn, med fi brer som 
bidrar till ett väl fungerande mag- 
och tarmsystem

Fördelar och e� ekt
•  Förhindrar att negativa förändringar 

i magen uppstår.
•  Skyddar slemhinnorna i magen
•  Neutraliserar magsyra och optimerar 

pH-värdet i magen
•  Stöder en välfungerande matsmält-

ningsfunktion 

Utfodringsanvisning
250 g per dag i minst 2 veckor. Ges till 
hästen morgon och kväll. Unga hästar 
och ponnyer (under 300 kg) tilldelas 
halva doseringen. 

Doseringsmått medföljer.
1 mått: (200 ml) = 125 g Egusin® 250

Förbrukning
125 gram - 250 gram dagligen.

Förpackning
• Innehåller 3,5 kg
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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

R2 Agro utvecklar med gedigen kunskap och fokus på säkerhet, 
funktionellt foder för professionella och passionerade hästägare, 
som strävar efter det optimala – med lugn och ro i magen.

3 steg till en 
välfungerande
mage oavsett 
prestationsnivå

1. Egusin® SLH
Omgående e� ekt vid oro i magen. Stöder

matsmältningssystemet i stressperioder.

2. Egusin® 250
Ger lugn och ro i magen. 

Stöder en välfungerande mag- och tarmfunktion.

3. Egusin® Gastric365
Upprätthåller lugn och ro i magen, vårdar och förebygger.  

Stöder en välfungerande mag- och tarmfunktion. 

14-28 dagar

14-28 dagar


