
Egusin® 
Gastric365
Pellets

Stöder en välfungerande 
mag- och tarmfunktion samt 
god hälsa och välbefi nnande 
hos hästar och föl.
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Egusin® Gastric365 är ett tillskottsfoder som är utvecklat för att 
stödja ett välfungerande matsmältningssystem hos alla typer av 
hästar. Egusin®Gastric365 kan användas dagligen för att stödja 
och upprätthålla ett naturligt försvar samt en optimal funktion i 
hästens mag- och tarmsystem. Egusin® Gastric365 stöder också 
hästarnas allmänna hälsa.

Egusin® Gastric365 innehåll
•  Korallalgkalk (Lithothamnium), är 

en produkt av korallskorpsalger. 
Korallalgkalk är en naturlig alkalisk 
bu� ert ,́ som neutraliserar magsyra 
och bibehåller ett optimalt pH-värde 
i magsäcken. Korallalgkalk har också 
visat en positiv e� ekt genom att 
minska risken för kolik, förbättra 
bentillväxt och generering och mins-
ka stress och risk för infl ammation

•  Hydrolyserad jäst från Saccharomy-
ces cerevisiae. Den hydrolyserade 
jästen främjar matsmältningen av 
fi brer i tarmen och hjälper till att 
bibehålla ett neutralt pH-värde i 
magen.

•  Cabanin CSD, är en R2 Agro pro-
dukt som innehåller antioxidanter. 
Cabanin CSD består av utvalda delar 
av frukt och kastanjer, som är kända 
för sitt polyfenolinnehåll. Det höga 
innehållet av naturliga antioxidanter 
i den patenterade produkten minskar 
oxidativ stress och behovet för att 
tillföra extra vitamin E och C.

Fördelar och e� ekt
•  Optimerar allmänna 

hälsoförhållanden
•  Stöder en välfungerande 

matsmältningsfunktion 
•  Minskar risken för kolik

•  Förbättrar bentillväxt och 
benbildning

•  Minskar stress
•  Minskar risken för infl ammation

Utfodringsanvisning
50-100 g per dag. Fördelat på morgon- 
och kväll beroende på behov. Unga 
hästar och ponnyer (under 300 kg) 
tilldelas halva doseringen

Förpackning
• 3 kg
• Säck på 15 kg
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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
50-100 g dagligt fordelt på 
morgen- 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

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

Egusin®

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

Nettovægt: 3,5 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

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


