Egusin®
Gastric365
Understøtter velfungerende
mave- og tarmfunktion,
samt generel sundhed 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® Gastric365 indhold
• Koralalgekalk (Lithothamnium), som
er et produkt af koralskorpealger.
Koralalgekalk er en naturlig basisk
buffer, som neutraliserer mavesyre
og opretholder en optimal pH i mavesækken. Koralalgekalk har desuden
vist positiv effekt ved at reducere
risikoen for kolik, forbedre knoglevækst og -generering samt reducere
stress og risiko for inflammation.
• Hydrolyseret gær fra Saccharomyces
cerevisiae. Den hydrolyserede gær
fremmer fordøjelsen af fibre i
tarmen og medvirker til at opretholde en naturlig høj pH i maven.

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

Brugsanvisning
40-80 g dagligt fordelt på morgen- og aftenfodring afhængig
af behov.
Ungheste og ponyer (under 300
kg) tildeles den halve mængde.

heste.R2agro.dk
Nettovægt: 3,5 kg

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

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

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

Batch nr. xxxxxx

Opbevaring
Tørt og køligt i spand med låg

Bedst før 01.04.2022
Fremstillet 2 år før
ovennævnte dato.
Godkendelsesnr.:
α-208-G756042

R2 Agro A/S . Odinsvej 23, DK-8722 Hedensted . Tel.: +45 7674 1200 . info@r2agro.com . www.r2agro.com

• Cabanin CSD, som er et R2 Agroprodukt med en høj antioxidativ
aktivitet. Cabanin CSD består af
udvalgte dele af frugter og kastanje, som er kendt for deres polyphenol
indhold. Det patenterede produkts
høje indhold af naturlige antioxidanter reducerer oxidativ stress og
yderligere behov for E- og C-vitamin.

• Forbedrer knoglevækst og knoglegenerering
• Reducerer stress
• Reducerer risiko for inflammation

Anvendelse
40-80 g dagligt fordelt på morgen- og
aftenfodring afhængig af behov.
Ungheste og ponyer (under 300 kg)
tildeles den halve mængde.

Fordele og effekt

Pakning

• Optimerer generelle sundhedsmæssige forhold
• Understøtter en god mave- og
tarmfunktion
• Reducerer risikoen for kolik

1. Egusin® SLH

Anvendelse
Tilskudsfoder til heste, som
understøtter generel sundhed.
Det fremmer et sundt fordøjelsessystem, virker stressreducerende,
har anti-inflammatorisk virkning
og styrker knoglestrukturen.

• Spande á 3 kg

28
14 ge

Øjeblikkelig effekt ved uro i maven
Understøtter fordøjelsen i stressperioder

da

3 trin til sund mave
uanset præstationsniveau

Egusin®
Gastric365

XXXX-XX

Egusin® Gastric365 er et tilskudsfoder til vedligeholdelse af
et sundt mave- og tarmsystem hos alle typer heste. Egusin®
Gastric365 kan benyttes dagligt for støtte af fordøjelsen, for at
vedligeholde et naturlig forsvar og en sund funktion af mave- og
tarmkanalen. Egusin® Gastric365 understøtter desuden generel
sundhed hos heste.

da
ge

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
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