
Probiotický prášek pro koně + Podpora gastrointestinálního zdraví koní

Doplňkové krmivo pro koně

Upozornění

Tento leták a informace na něm uvedená nenahrazuje 
kvalifikované doporučení veterinárního lékaře.

V případě výskytu potíží doporučujeme nejdříve 
konzultovat s nezávislým veterinárním lékařem, který 
může zvíře prohlédnout, vyšetřit, stanovit diagnózu a 
zahájit příslušnou léčbu. Před použitím si podrobně 
přečtěte informaci na etiketě. Za nesprávné použití 
jakéhokoliv našeho přípravku neneseme žádnou 
odpovědnost.

Je zdrojem živých bakterií, které působí příznivě na stabilizaci střevního 
traktu koní v případě trávicích potíží a žaludečních poruch. Určen pro 
použití při trávicích potížích vyvolaných stresem.

Plus

Prebiotika (Fruktooligosacharidy)
Doplňky, které příznivě ovlivňují hostitele selektivní stimulací růstu 
a/nebo aktivity určitého druhu bakterií v tlustém střevě a tím mohou 
zlepšit zdraví hostitele. (Gibson& Roberfroid 1995).
Stimulují růst a aktivitu žádoucích bakterií ve střevě koně. Zlepšují 
trávení a imunitní systém.

Kvasinky
 Zlepšují gastrointestinální zdraví koně 
 Podporují stabilizaci pH zažívacího traktu koně 
 Podporují lepší trávení a využití živin z krmiva 
  Zvyšují příjem energie z krmiva

Threonin
Esenciální aminokyselina pro zdravé střevo. Vysoká koncentrace 
treoninu je nezbytná pro sekreci mukózní vrstvy střeva. Tento sekret 
chrání střevní stěnu před:
 Patogeny a endotoxiny 
 Ztrátou vody
 Fyzickým poškozením
 Trávícími enzymy

Vitamíny B
Podporují zdravé trávení koně. Pomáhají proti nechutenství.

Vitamín E
Zlepšuje imunitní odpověď a odolnost vůči nemocím.

Vitamín C
Přírodní antioxidant.

Kdy použít Pro-Bio Forte:
  Následně po odčervení
  V průběhu veterinárního ošetření
  V průběhu a po antibiotické léčbě
  Při kolikách
  Při trávicích poruchách
  Při příznacích průjmu
  Při slabém příjmu krmiva
  Před a v průběhu tréninku
  Při přepravě
  Klisnám při porodu
  Hříbatům po narození

Krmný návod:
Koně: dávka10g na koně a den (2 plné odměrky).
Při stresu podejte 20g na koně a den.

Poznámka: Čistá pitná voda by měla být vždy k dispozici.

Složení:
Fruktooligosacharidy, kvasnice

Deklarované jakostní znaky:
Protein 34%, Olej 3,7%, Vláknina  2,9%, Popel  5%, 
Vlhkost 7%, Sodík 0%

Doplňkové látky v 1 kg:
Stabilizátory střevní flóry
Sacchromyces Cerevisiae 4b 1702 

12(NCYC Sc 47)  2x10  cfu/kg
Vitamíny
Vitamín E (α tokoferol)  7.500mg
Vitamín C (kyselina askorbová ) E300  5.000mg
Vitamín B1 (thiamin)  1.000mg
Vitamín B2 (riboflavin)  2.000mg
Vitamín B3 (niacin)   5.000mg
Vitamin B12 (kobalamin)  30.000µg
Kyselina pantotenová   6.000mg

Aminokyseliny
Threonin 3.3.1   370.000mg

Skladování: 
Skladujte na suchém místě při teplotě 5-28°C 
v původním balení. Chraňte před přímým 
světlem. Nenechte promrznout. Po každém 
použití uzavřete víčkem.
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