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Vetrogut Acid Fix
- Kompletteringsfoder som kan stötta funktionen i hästens magsäck och tarmkanal och problem med mag-
syra

Vetrogut Acid Fix är ett unikt och mycket effektivt medel mot magsyra som tillverkas av kalkhaltiga hav-
salger. Bikakastrukturen bryts ned långsamt i hästen, vilket stabiliserar pH-värdet och därmed ger bättre 
prestation och hälsa. Lithothamnion är en röd alg som skördas från havet utanför Islands kust. Algen har en 
bikakastruktur med en mycket stor yta, (>10 m2) per gram, som långsamt frigör biotillgängliga mineraler, 
kalcium, magnesium och kisel. 

Då du återställer obalans i mage och tarm bidrar till det till en bättre miljö för de goda tarmbakterierna, vilket 
ökar fibersmältningen och minskar risken för uppblåsthet och lös avföring. 
Det tillsammans med ett högre pH-värde i magen ökar din hästs allmänna hälsa, prestanda och uthållighet. 
Vetrogut Acid Fix ges som en kur under perioder i behov av extra stöd. Ska inte ges regelbundet året runt om 
inte annat rekommenderas av exempelvis veterinären. Forskning visar att detta har en betydande buffertef-
fekt i 4–6 timmar under in-vitro i mag- och tarmkanalen samt i sista delen av tarmkanalen*.

*Moore-Colyer, M. et al. 2014. An in vitro investigation into the effects of a marine-derived, multimineral supple-
ment in simulated equine stomach and hindgut environments. Journal of Equine Veterinary Science 34-3:391–
397

Vilka är de viktigaste fördelarna? 
• Ger ett optimalt pH-förhållande så att hästen kan bibehålla balans och god hälsa i tarmen 
• Bättre utnyttjande av fibrer och bättre hull 
• Minskad uppblåsthet 
• Bryts ned långsamt och har en långtidsverkande effekt.

De bästa resultaten ses efter 14 dagars kontinuerlig användning. 
I händelse av matsmältningsproblem eller ett plötsligt foderbyte kan Vetrogut Acid Fix ges med upp till 100 
gram per dag. 

Sammansättning: Kalkhaltiga havsalger - utgör en rik källa på mineraler, kalcium, magnesium och kisel. 

Analytiska beståndsdelar: Torrsubstans 95 %, Råprotein 0 %, Råfett 0 %, Växttråd 0 %, Råaska 88 %

Utfodringavägledning (Rekommenderat dagligt indtag):

Storlek på häst/ponny Daglig mängd (g) Daglig mängd (mål) Tillräckligt för
Ponnyer (under 400 kg) 25 g 1½ mål 90 dage

Hästar (400-600 kg) 50 g 3 mål 45 dage

Stora hästar (över 600 kg) 75 g 4½ mål 30 dage
1 mått (15 ml)= ca. 16 g

Kan fås i: 2,25 kg (varunummer 53194)
Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Förvaras på ett svalt torrt ställe och inte i direkt solljus. Byt 
lock efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batch-
nummer på burken.
Används endast till djur. Ovan ska ses som en generell vägledning. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om 
hästens allmäntillstånd. 
Foderkategori: Foderråvara
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