
Gastro+  "Optimerer fordøjelsen” 
 

 
 
Sammensætning: Hvedeklid, sojaskalmel, lucerne, varmebehandlet majs, roepulp, toasted soja, 
sojaolie, varmebehandlet byg, hørfrøolie, melassesirup, foderkridt, essentielle aminosyrer, probiotika, 
vitaminer, mineraler, elektrolytter, sporstoffer og antioxidanter.  
 
Udseende og emballage: 7 mm piller i 20 kg sæk 
 
Energiindhold: Moderat  
 
Velegnet til:  
 
 Heste med tilbagevendende symptomer på fordøjelsesproblemer, f.eks. manglende appetit, 

stereotyp eller aggressiv adfærd, dårligt huld, våd/ildelugtende afføring, o.lign. 
 Heste i hård træning, da disse er mere udsatte for syreætsninger i den øvre del af mavesækkens 

slimhinde som følge af større fysisk aktivitet. 
 

Gastro+ er et fuldfoder med specielle buffere, der neutraliserer mavesyren ved at hæve pH-værdien i 
mavesækken, hvilket reducerer risikoen for syreætsninger på mavesækkens slimhinde. Produktet er 
derudover tilsat probiotika, der styrker og regenerer mavesækkens slimhinde, hvis denne allerede er 
irriteret som følge af stress, dårlig trivsel, hård fysisk træning, o.lign. Gastro+ har et reduceret indhold 
af stivelse og et højt fiberindhold, der giver længere tyggetid og stimulerer hestens egen produktion af 
buffere (bikarbonat) via forøget spytproduktion Planteolier med essentielle omega 3- og 6-fedtsyrer 
styrker immunforsvaret og øger udholdenheden, giver glansfuld pels, sund hud og stærke hove. 
Velegnet til heste med tilbagevendende symptomer på fordøjelsesproblemer og til højtydende heste, 
da disse er mere udsatte for syreætsninger i den øverste del af mavesækken, som følge af 
”syreskvulp” der forekommer langt hyppigere ved større fysisk aktivitet. Pillerne har, takket været 
tilsat gærkultur, en særdeles høj fordøjelighed og er koldpressede, for bedst muligt at bevare indholdet 
af naturlige vitaminer og plantenæringsstoffer.  
 
Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg 
godt hø el. 1,5 kg wrap pr. 100 kg, samt adgang til frisk drikkevand og en ren saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Energi 0.91 FE/kg Biotin 160 mcg/kg Natrium (Na) 5.5 g/kg 

Ford. råprotein 12,2 % Vit. K3 1,4 mg/kg Kalium (K) 14,9 g/kg 

Stivelse 
Sukker  

16,7 % 
6,0 % 

Vit. B1 4,1 mg/kg Sporstoffer:  

Råfibre 15.0 % Vit. B2 6,8 mg/kg Jern (Fe) 455.0 mg/kg 

Råfedt 6,0 % Vit. B6 4,0 mg/kg Kobber (Cu) 35.0 mg/kg 

Råaske 7,5 % Vit. B12 27,2 mcg/kg Zink (Zn) 200.0 mg/kg 

Essentielle 
aminosyrer: 

 Panthothensyre 27,5 mg/kg Mangan (Mn) 120 mg/kg 

Lysin 5,5 g/kg Niacin 51,0 mg/kg Cobalt (Co) 2,0 mg/kg 

Methionin + 
Cystein 

2.4 g/kg Folinsyre 4,0 mg/kg Iod (I) 1,08 mg/kg 

Threonin 4,9 g/kg Cholinchlorid 200.0 mg/kg Selen (Se) 500 mcg/kg 

Tryptofan 1,6 g/kg Mineraler:    

Vitaminer (tilsat):  Calcium (Ca) 12,5 g/kg   

Vit. A 19.900 IE/kg Phosphor (P) 4,7 g/kg   

Vit. D-3 3.300 IE/kg Ca/P 2,7   

Vit. E. 400 mg/kg Magnesium (Mg) 3,5 g/kg   
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Eksempler på foderplaner 
 
Hestens vægt Vedligehold Let/moderat arbejde Hårdt arbejde 
200 kg 0,7 kg Gastro+ 

Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 

1,0 kg Gastro+ 
Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
evt. 20 g elektrolytter* 
 

1,3 kg Gastro+  
Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
20 g elektrolytter* 
evt. ½-1 dl olie 

300 kg 1,1 kg Gastro+ 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

1,6 kg Gastro+ 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
evt. 30 g elektrolytter* 
 

2,0 kg Gastro+ 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
30 g elektrolytter* 
evt. 1-1½ dl. olie  

400 kg 1,5 kg Gastro+ 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

2,2 kg Gastro+ 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
evt. 40 g elektrolytter* 
 

2,7 kg Gastro+ 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
40 g elektrolytter* 
evt. 1-2 dl olie 

500 kg 1,8 kg Gastro+ 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

2,7 kg Gastro+ 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
evt. 50 g elektrolytter* 
 

3,5 kg Gastro+ 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
50 g elektrolytter* 
evt. 1-2½ dl. olie  

600 kg 2,3 kg Gastro+ 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

3,3 kg Gastro+ 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
evt. 60 g elektrolytter* 
 

4,2 kg Gastro+ 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
60 g elektrolytter* 
evt. 1½-3 dl. olie 

700 kg 2,7 kg Gastro+ 
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
 

4,0 kg Gastro+ 
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
evt. 70 g elektrolytter* 
 

5,0 kg Gastro+  
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
70 g elektrolytter* 
evt. 2-3½ dl olie 

 
De angivne fodermængder er ved fodring med hø/wrap af middelgod kvalitet. Ved bedre 
grovfoderkvalitet kan fodermængder reduceres iht. grovfoderanalyse og lucerne og olie evt. udelades. 
 
* Mængden af elektrolytter er ved brug af EquiForce Lyte. Ved brug af andet mærke skal mængden 
svare til dette mærkes anbefaling. Heste i hårdt arbejde har ofte behov for ekstra E-vitamin, samt evt. 
B-vitaminer. Læs mere om disse tilskud på shop.havens.dk eller kontakt vores foderrådgivning. 
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