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EQUIFORCE VENTILATOR+  
&perGastrocell UNDERSTØTTER LUFTVEJENE OG IMMUNFORSVARET 

Dobbeltvirkende, naturlig sammensætning 
Forfriskende fodertilskud, sammensat af essentielle olier 
(eucalyptus-, pebermynte-, anis- og rosmarinolie), rød solhat 
(Echinacea purpurea), C-vitamin, tara (Ceasalpinia spinosa) og 
honning. Den unikke sammensætning er dobbeltvirkende, idet 
den både virker beroligende og forfriskende på luftvejene, samt 
understøttende på immunforsvaret på en helt naturlig måde.  
 

Velegnet til alle heste, men i særdeleshed til sportsheste, der 
behøver maksimal luft under hårdt arbejde for at kunne 
præstere og restituere optimalt og samtidig har brug for et 
velfungerende immunforsvar, der let kan blive udfordret af hård 
træning, lange transporter, skiftende miljøer, skiftende vejr, 
stress og udsættelse for luftbårne irritanter (støv, svampesporer, 
ammoniak, m.m.).  
 

Tildeling af EquiForce Ventilator+ virker øjeblikkeligt velgørende 
på luftvejene og yder samtidig god støtte til immunforsvaret ved 
regelmæssig brug. Produktet er også velegnet til heste på stald 
pga. ringere ventilation end i det fri, særligt i stalde med mange 
heste på et mindre areal eller i stalde med høj 
udskiftning/gennemgang af heste. 
 

Stærke ingredienser i forening gør en forskel  
EquiForce Ventilator+ er sammensat af mere end en håndfuld 
aktive, naturlige ingredienser, der alle yder effektiv støtte til 
både luftvejene og immunforsvaret og dermed til hestens 
velvære:  
 

 Eucalyptus-, pebermynte- og anisolie. 3 meget forfriskende 
essentielle olier, der er velkendte for deres lindrende og 
beroligende effekt på luftvejene.  
 

 Rød solhat (Echinacea purpurea), der er velkendt for sin 
immunstimulerende virkning, takket være et meget højt 
indhold af polyphenoler, som er en særlig gruppe naturlige 
antioxidanter, der navnligt findes i mørke bær, frugter og 
planter. Polyphenoler er i stand til at uskadeliggøre frie 
radikaler, der er nogle meget aggressive kemiske 
forbindelser, som uantastede kan forårsage oxidativ stress 
og skader på kroppens celler.  

 

 Kraftige antioxidanter i form af C-vitamin, tara (Ceasalpinia 
spinosa) og rosemarinolie, der styrker immunforsvaret og 
understøtter beskyttelse af kroppens celler, samt den 
nødvendige reparation og fornyelse af cellerne, når disse er 
medtagede af f.eks. hårdt arbejde, stress, negative 
påvirkninger fra miljøet og høj alder. 

 

 Honning, et naturligt sødestof, der gør produktet yderst 
velsmagende for alle heste. Udover god smag er honning 
velkendt og værdsat for sine anti-bakterielle egenskaber. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Daglig mængde: heste: 2 x 20 ml, ponyer: 2 x 15 ml. 
Forebyggelse/vedligehold: heste: 1 x 20 ml, ponyer: 1 x 15 ml. 
Tildeles ovenpå hestens øvrige foder. Omrystes før brug. 
 

Sammensætning: glycerin, sorbitolsirup, honning, Ceasalpinia 
spinosa.  
 

Farve: mørkebrun 
 

Analyse: vand: 43,4 %, råprotein: 1,1 %, træstof: 0,2 %, råfedt: 
6,4 %, råaske: 1,6 %, natrium(Na): 0,3 %. 
 

Tilsætningsstoffer pr. liter: Ernæringsmæssige: Echinacea 
purpurea: 50.000 mg, C-vitamin(3a300): 30.000 mg, 
Eucalyptusoile (CAS 8000-48-4): 20.000 mg, pebermynteolie (CAS 
8006-90-4): 20.000 mg, anisolie (CAS 84775-42-8): 1.000 mg. 
Emulgator/stabilisator: citronsyre(1a330): 1.500 mg. Antioxidant: 
rosemarinolie (CAS 8000-25-7): 1000 mg. 
 

 pr. 40 ml pr. 20 ml 
Echinacea purpurea 2.000 mg 1.000 mg 
C-vitamin 1.200 mg 600 mg 
Eucalyptusolie 800 mg 400 mg 
Pebermynteolie 800 mg 400 mg 
Ceasalpinia spinosa 100 mg 50 mg 
Anisolie 40 mg 20 mg 
Rosmarinolie 40 mg 20 mg 
  
 

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste. 
 

Bemærk: Indeholder ingen stoffer, der er forbudte af FEI eller 
The British Jockey Club. 
 

Opbevaring: I lukket emballage. Undgå stærk varme og sollys.  
 

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato. 
  

Pakning: 1 liter doseringsflaske og 5 liters dunk. 
 
 


