Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Probiotikum Plus
Ett kompletteringsfoder till hästar för att stabilisera miljön i hästens
stortarm. Probiotikum Plus kan ges när tarmens mikroorganismer är
ur balans exempelvis efter kolik, långvarig diarré eller vid kraftig
antibiotikabehandling.
När hästen har kolik eller diarré beror det ofta på en obalans i hästens
stortarm. Hästens stortarm fungerar som en stor jäsningskammare,
där hästen bryter ner växtfibrer (cellulosa) med hjälp av miljontals
bakterier och andra mikroorganismer. Utan denna jäsningskammare
kommer hästen inte kunna smälta växtfibrer. Hästen är beroende av
en välfungerande stortarm, dels för att kunna utnyttja fodrets
(fibrernas) energi, och dels upprätthålla ett välfungerande och stabilt
immunförsvar.
En lång rad sjukdomsproblem som exempelvis kolik, diarré m.m.
beror på en dålig och ostabil mikroflora i stortarmen. Därutöver kan kraftig antibiotikabehandling orsaka
obalans i hästens stortarm. Probiotikum Plus är en kombination av bland annat YSY Blandning, Mycosorb
och Bio-Mos som tillsammans återupprättar en normal balans i en överbelastad tarmkanal. Komplement av
Probiotikum Plus kan självklart inte ersätta bra och korrekt utfodring, därför är det viktigt att vara
uppmärksam på att den dagliga utfodringen är optimal.
Ingredienser:
Yea-Sacc®1026 (jästkultur), Yucca-extrakt, Bio-Mos®, Mycosorb ®
Innehåll:
Yea-Sacc®1026
Bio-Mos®
Örtblandning
Mycosorb®
Yucca-extrakt
Silika

37,8 %
26,7 %
16,2 %
15,0 %
4,0 %
0,3 %

Garanti:
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska

25,53 %
6,28 %
8,54 %
14,53 %

Tillsättningsämnen:
Aktiv jästkultur: Saccharomyces Cerevisiae CBS 493.94 (min. 2,5 x 108 CFU/g) YEA-SACC1026 – 1812/2005EC
5). På basis av majsstärkelse.
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Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Kan fås i:
500 g (varunummer 32225)
Utfodringsanvisning:
Avvanda föl:		
12-24 g/dag (1-2 mått)
Ponny: 			
12-24 g/dag (1-2 mått)
Häst: 			
24-48 g/dag (2-4 mått)
1 mått (15 ml) = 12 g
1 burk (500 g) räcker till ca. 20 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.
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
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