Optimal trivsel
vid optimal utfodring
EquiShure

Ett fodertillskott som stabiliserar miljön i hästens
stortarm (pH reglerande)
EquiShure består bl.a. av natriumbikarbonat, en bas, som kan neutralisera mjölksyra. Det speciella med EquiShure är, att bikarbonaten är
inkapslad i en tidsutlöst kapsel. Inkapslingen gör att EquiShure kan
passera genom den första delen av tarmsystemet till stortarmen, där
effekten önskas.
Det har gjorts flera försök, som visar att EquiShure kan bidra till att
hålla pH (surhetsgraden) i stortarmen
stabil vid intag av stora mängder socker, stärkelse och fruktos. Normalt faller pH vid intag av för stora
mängder socker/stärkelse och fruktos, som kan ge matsmältningsproblem.
Tillskott av EquiShure kan därför understödja en stabil miljö i hästens stortarm.
När behöver min häst EquiShure?
Vid återkommande obalans i stortarmen. Tecken på obalans kan vara:
• Hästar med tendens till matsmältningsproblem exempelvis vid tillvänjning till gräs. Hästen ska självklart
fortfarande vänjas gradvis till gräset.
• Långvarig lös mage
• Dåligt foderutnyttjande och där av viktförlust.
• Nedsatt prestation
• Stereotypiska beteenden som krubbitning, vävning eller boxvandring.
• Obalans i stortarmen kan också ske vid plötsliga eller frekventa foderförändringar.
EquiShure kan med fördel användas till bl.a.
• Till hästar med tecken på återkommande obalans i stortarmen.
• Vid plötsliga foderförändringar. Om hästen har förätit sig på spannmål eller liknande ska veterinär alltid
tillkallas.
Sammansättning:
Natriumbikarbonat
Vegetabilisk olja
Monoglycerider

Ingredienser:
Råprotein
Växttråd
Råaska
Råfett
Natrium

< 1,0 %
<1,0 %
17 %
35 %
16 %
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Vägledande dosering:
Ponnyer, 300 kg				
30-90 g/dag
Häst, 500 kg					50-150 g/dag
Häst, 600 kg				
60-180 g/dag
1 sked = 30 g
Produkten bör fördelas lika över alla måltider och kan ej ersätta en balanserad foderstat. Vid minsta tvivel om
hästens allmäntillstånd ska veterinär kontaktas.
Ska bevaras torrt och svalt (ej över 32 C). Locket ska sättas på efter användning.
Kan fås i:
1,25 kg (varunummer. 39016)
7,25 liter (varunummer. 39017)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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