Optimal trivsel
vid optimal utfodring
BIO-MOS®
En foderråvara till hästar, som hjälper till att ta bort
oönskade bakterier i hästens tarmsystem, exempelvis vid diarré.
BIO-MOS är även lämpligt till högdräktiga ston för att understödja
råmjölkens innehåll av antikroppar.
BIO-MOS® består av en kolhydratsförbindelse, Mannan
Oligosaccharid, vars yta liknar tarmcellernas yta. Vilket gör att
sjukdomsframkallande bakterier och virus binder sig till
BIO-MOS® molekylerna, och förs ut med avföringen i stället för att
orsaka förändringar i tarmkanalens yta. Används vid olika
diarrétillstånd.
Komplement av ej smältbara kolhydratsförbindelser (BIO-MOS®) i
fodret till det högdräktiga stoet kan dessutom öka råmjölkens
innehåll av antikroppar. Vid ökat innehåll av antikroppar i råmjölken, får fölet större mängder antikroppar vid
upptagning av råmjölk. Detta kan reducera diarré och andra sjukdomsproblem hos fölet.
Komplement av BIO-MOS® kan självklart inte ersätta bra utfodring och bra hygien, men det kan ge ett nyfött
föl en skjuts i rätt riktning.
Ingredienser:
Mannan Oligosaccharid (MOS)/dehydrerad jäst (Restprodukt från Saccharomyces Cervisiae1026)
Kan fås i:
1 kg (varunummer 30527)
Utfodringsanvisning:
Föl:			
6 g/dag (½ mått)
Häst: 			
12 g/dag (1 mått)
Ponny: 			
6 g/dag (½ mått)
Dräktiga ston (häst): 12-15 g/dag (1-1½ mått) från 3 månader innan fölning till 2-3 månader efter fölning.
Kan eventuellt ges till stoet under hela digivningsperioden.
1 mått (15 ml) = 12 g
1 kg räcker till ca. 83 dagar för en häst på 500 kg.
Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen som är förbjudna av The British Jockey Club, BHS, FEI och BSJA.
Får endast ges till hästar.
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Vers.0907

Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Kompletterande produkter:
YSY-blandning
Alternativt (i stället för Bio-Mos):
Probiotikum Plus
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