Egusin®
250
Understøtter optimal
præstation hos heste og føl

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

Egusin®
250
Tilskudsfoder til
heste og føl

heste.R2agro.dk
Nettovægt: 3,5 kg

Anvendelse
Et eff ektivt hestefodertilskud til understøttelse 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 aftenfodring.
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
Tilsætningsstoff er
Teknologiske:
1a, E 282 Calciumpropionat

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
Batch nr. xxxxxx
Bedst før 01.09.2021
Fremstillet 2 år før
ovennævnte dato.
Godkendelsesnr.:
α-208-G756042

XXXX-XX

Egusin® 250 er et tilskudsfoder til støtte af et sundt fordøjelsessystem hos heste, heriblandt konkurrenceheste, heste i træning og
føl. Egusin® 250 anvendes til at understøtte fordøjelsessystemet,
specielt i perioder med stress, med henblik på at opretholde den
naturlige modstandskraft og en sund funktion af hestens maveog tarmsystem.
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Egusin® 250 indhold

Fordele og effekt

Anvendelse

• Kostfibre, som stabiliserer mavesækkens og tyktarmens funktion
• Pektinstoffer, som beskytter mod
mavesyre
• Alkalisk buffer, som neutraliserer
mavesyre og optimerer pH værdien
i mavesækken, så ætsning af slimhinder i mavesækken minimeres
• Fiberrigt fuldkornshavremel, som
bidrager til et velfungerende
mave- og tarmsystem

• Forebygger maveforandringer
• Beskytter mavesækkens slimhinder
• Neutraliserer mavesyre og optimerer
pH i mavesækken
• Understøtter en god mave- og
tarmfunktion

250 g dagligt i en periode på minimum
2 uger. Fordeles på morgen- og aftenfodring. Ungheste og ponyer (under
300 kg) tildeles den halve mængde.
Målebæger ilagt. 1 målebæger:
(200 ml) = 125 g Egusin® 250

Forbrug
125 gram – 250 gram dagligt.

Pakning
• Spande á 3,5 kg

1. Egusin® SLH
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Øjeblikkelig effekt ved uro i maven
Understøtter fordøjelsen i stressperioder

da

3 trin til sund mave
uanset præstationsniveau
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Giver ro i maven
Fremmer sund mave- og tarmfunktion
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2. Egusin® 250

3. Egusin® Gastric365
Bevarer ro i maven, vedligeholder og forebygger
Understøtter velfungerende mave- og tarmfunktion

heste.R2agro.dk
R2 Agro A/S · Odinsvej 23 · DK-8722 Hedensted · Denmark · Phone: +45 7674 1200 · info@r2agro.com · www.r2agro.com

