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GastroCell®

Förpackningar och återvinning
EMIN´s GastroCell® fi nns i burk om 1100 gram.
Tömd förpackning sköljs noga ur och sorteras 
som hårdplast.

Dosering
Häst 300 kg eller mindre: 1/2 mått (30 gram) per 
dag i 14 dagar

Häst 301 kg eller mer: 1 mått (60 gram) per dag i 
14 dagar

Produktegenskaper
GastroCell® hjälper på ett skonsamt och effektivt vis till med att 
hålla magen och tarmen i form. Med en blandning av en mängd 
olika jästkulturer har vi i denna produkt kunnat få fram ett sys-
tem där magen “normaliseras” utan levande bakteriekulturer.

När bör man ge GastroCell®?
Orsakerna till störd mage är många, men de fl esta kan man i 
förväg räkna med som till exempel foderbyten, transport av 
hästen eller byte från gammal hö till färsk hö.

Känner man till att en risk för störning kommer att föreligga så 
kan man börja ge GastroCell® 2-4 dagar före och fortsätta 4-6 
dagar efter den planerade anledningen. Då minskar man risken 
markant att störd mage uppstår.

Har man redan fått en störd mage hos sin häst skall man så snart 
som möjligt starta en kur med GastroCell®. 
En normal GastroCell® kur är 14 dagar, men resultat kan ses 
redan efter 4-5 dagar.

Vad innehåller GastroCell®?

Innehåll per 100 gram: 
Serine     2500 mg  Phenylalanine 2000 mg
Cystine      500 mg  Vitamin B1       7 mg
Isoleucine    2000 mg  Vitamin B2       3 mg
Lysine     3500 mg  Vitamin B6       2 mg
Tryptophan      500 mg  Niacin          25 mg
Glutaminic acid  6000 mg  Panthotensyra       4 mg
Alanine    2800 mg  Folinsyra    800 ug
Arginine      2000 mg  Biotin        100 ug
Glycine    1800 mg  Kolin klorid     60 mg
Histidine      1000 mg  Kalcium     35 mg
Threonine    2500 mg  Fosfor          80 mg
Valine     2500 mg  Magnesium     10 mg
Tyrosine      800 mg  Järn          30 mg
Leucine    3000 mg  Zink          15 mg
Methionine      700 mg  Mangan       2 mg

Analysgaranti
Råfett          0,8%
Aska            3,7%
Växttråd      3,0%
Råprotein  41,5%


