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BIO-MOS®
Bio-Mos® är ett tillskott till hästar som understödjer en optimal tarmflora och därmed 
en stabil miljö i hästens grovtarm. BIO-MOS är även lämpligt till högdräktiga ston för 
att understödja råmjölkens innehåll av antikroppar. 

Bio-Mos® består av en osmältbar kolhydratförbindelse, som har en yta som liknar tarm-
cellernas yta. Det medför att oönskade bakterier och virus binder sig till Bio-Mos® mole-
kylerna och förs ut med avföringen istället för att orsaka förändringar i tarmkanalens yta. 
Närvaron av oönskade bakterier kan visa sig genom t.ex. lös mage hos hästen.

Komplement av ej smältbara kolhydratsförbindelser (BIO-MOS®) i fodret till det högdräk-
tiga 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 bidra till 
etableringen av en bra tarmflora hos fölet

Tillskott av Bio-Mos® kan självklart inte ersätta bra och korrekt utfodring. Därför är det viktigt att även vara 
uppmärksam på att den dagliga utfodringen är optimal. 

Sammansätting: Jästprodukter

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein...........28 %
Vatten....................8 %

Kan fås i:
1 kg (varunummer 30527)

Utfodringsanvisning:
Häst...........................................................................................1 mått/dag 
Ponny......................................................................................½ mått /dag
Föl/Unghäst (Förväntad färdigvuxen 500-600 kg)..............½ mått /dag
Avelssto (häst)*...............................................................1-1½ mått/dag
*Ges från 3 månader innan till 2-3 månader efter fölning. Kan ev. ges till stoet under hela digivningsperioden. 
Avelssto (ponny) kan ges hälften av den angivna doseringen.

1 mått (15 ml) = ca. 12 g.
Bio-Mos® ska blandas i hästens normala foder. Bio-Mos® kan tilldelas i upp till 6 månader. Det rekommende-
ras att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs. Kontakta veterinär vid 
minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det da-
tum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.

Foderkategori: Diet-kompletteringsfoder till häst

Kompletterande produkter: YSY-blandning
Alternativt (i stället för Bio-Mos): Probiotikum Plus, Digestive Support
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