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Vetrogut Acid Fix
-Et tilskud til mavesækken med bufferkapacitet til heste og ponyer

Animalife Vetrogut Acid Fix er en unik, højeffektiv buffer til hestens mavesæk. Den aktive ingrediens er den 
kalkholdige rødalge (Lithothamnion), som er høstet i havet ud for Islands kyst, som er rent og mineralhol-
digt. Det giver et mineralrigt naturprodukt af en høj kvalitet. 

Det særlige ved Vetrogut Acid Fix er havalgens bikagelignende struktur, som giver et stort overfladeareal på 
(>10m2) pr. gram og en langsom frigivelse af biotilgængelige mineraler som; calcium, magnesium og silici-
um.  Den langsomme nedbrydning medvirker til at pH stabiliseres i mavesækken og forbedrer mavesækkens 
sundhed. Forskning viser at der er en betydelig buffervirkning i 4-6 timer efter indtagelse i mavesækken, 
men også påvirker stortarmen positivt*.  

Genoprettelse af ubalance i mavesæk og tarm medvirker til et bedre miljø for de gode tarmbakterier, som 
øger fiberfordøjelsen og nedsætter risikoen for oppustethed og løs afføring. Det sammen med et højere pH i 
mavesækken i udfordrede perioder øger din hests generelle sunnhed, hvilket også kan ses på præstation og 
udholdenhed. 

Vetrogut Acid Fix gives som en kur i perioder med behov for ekstra støtte, men bør ikke gives fast året rundt 
medmindre andet anbefales af f.eks. dyrlægen.     

*Moore-Colyer, M. et al. (2014). Journal of Equine Veterinary Science. 34(3):391-397

Sammensætning:
Kalkholdige havalger (en rig kilde til mineralerne; kalcium, magnesium og kisel). 

Analytiske bestanddele: Tørstof: 95%, Aske 88%, Råfedt 0%, Råprotein 0% og Råfibre 0%. 

Vejledende fodringsanvisning:
Størrelse af hest/pony Daglig mængde (g) Daglig mængde (mål) Rækker til
Ponyer (under 400 kg) 25 g 1½ mål 90 dage
Heste (400-600 kg) 50 g 3 mål 45 dage
Store heste (over 600 kg) 75 g 4½ mål 30 dage

1 mål (15 ml) = ca. 16 g 
 
 
Kan fås i: 2,25 kg (varenr. 53194)

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Luk emballage 
korrekt efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på 
emballagen. 

Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Det anbefales 
at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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