Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Probiotikum Plus

Probiotikum Plus är ett brett sammansatt fodertillskott till hästar, som understödjer en optimal matsmältning och en stabil tarmflora i hästens grovtarm.
Ingredienserna är specifikt utvalda för att stötta och balansera tarmfloran i en belastad tarmmiljö. Probiotikum Plus används därför vid tillfällen då det har uppstått en
obalans bland grovtarmens mikroorganismer, t.ex. vid lös mage eller vattnig avföring.
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.
Tillskott av Probiotikum Plus kan självklart inte ersätta bra och korrekt utfodring. Därför är det viktigt att även
vara uppmärksam på att den dagliga utfodringen är optimal.
Sammansättning: Jästprodukter (källa till Bio-Mos® och Mycosorb A+®), Yucca schidigera ekstrakt, Natriumklorid
Analytiska beståndsdelar:
Råprotein.........................................................21,8 %
Råfett...................................................................4,4 %
Växttråd..............................................................2,3 %
Råaska...............................................................16,4 %
Kalcium...............................................................0,9 %
Fosfor...................................................................0,5 %
Natrium...............................................................0,2 %
Aska som inte kan lösas i saltsyra..............2,4 %

Näringstillsatser per kg:
Zootekniska tillsatser, smältbarhetsförbättrande medel:
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 (4a1704).....2,5x1010 CFU
Tekniska, Bindemedel:
Sepiolit (E562)....................................................................................1 mg
Innehåller smakämnen

Kan fås i: 700 g
Utfodringsanvisning:
Ponny.....................................................................................1-2 mått/dag
Häst.........................................................................................2-4 mått/dag
Föl*/unghest (Forventet udvokset 500-600 kg).................1-2 mått/dag
* Kan användas till föl från 2 månaders ålder.
1 mått (15 ml) = ca. 12 g.
Probiotikum Plus ska blandas i hästens normala foder. Probiotikum Plus kan tilldelas i upp till 6 månader. Det
rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs. Kontakta
veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Foderkategori: Diet-kompletteringsfoder till häst
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Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Locket ska sättas på efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.

