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Brogaarden Immulix®
Till föl och ston för etablering av en optimal tarmflora och en stark  
immunbalans

Det är vetenskapligt bevisat att Immulix® ökar mängden av goda bakterier 
i tarmen och stöttar etableringen av en sund och god tarmflora hos föl. 
En sund tarmflora är viktig för att försäkra en bra balans i tarmen, samt för  
immunsystemets funktion. Tarmbakterierna skickar signaler till immunsys-
temet och när mängden av goda bakterier i tarmen ökas, så stärks immunförsvarets motståndskraft mot en 
lång rad inflammatoriska sjukdomar.

Det är bevisat att föl som har utfodrats med Immulix® de första 8 veckorna av deras liv har en högre mängd* 
av den goda bakterien Akkermansia muciniphilae, som i studier i djurmodeller har kopplats till en lägre risk för 
bland annat metabolt syndrom, tarminflammation och fetma.

Sammansättning: Jästprodukter, cikoria-extrakt

Analytiska beståndsdelar: Råprotein 9.0% - Råfett 3.5% - Växttråd 3.5% - Råaska 3.4%- Kalcium 1.6% -  
Fosfor 0.4% - Natrium 0.1%

Kan fås i: 3 kg

Utfodringsvägledning:
Immulix® ska användas till föl och fölston för att förbättra tarmfloran hos fölen. Fodret ska blandas i stoets 
normala foder och ska tilldelas från fölning tills fölet är 8 veckor gammalt. Det är viktigt att fölet har tillgång till 
att äta av stoets foder så snart som fölet visar intresse för detta. Om det är möjligt, så bör dagsdosen fördelas 
över minimum 2 utfodringar per dag.

Dosering:
Digivande sto, häst (ca. 500-600 kg): 2 mått med topp/dag
Digivande sto, ponny (ca. 250-300 kg): 1 mått med topp/dag 

Om fölet utfodras med fölfoder avskilt från sin mamma under de två första levnadsmånaderna, så ska fölet ha 
mellan 5-10 gram Immulix® per dag och stoet ska ha resten av den rekommenderade mängden, under förut-
sättning att hon fortfarande diar fölet.

1 mått (25 ml) med topp motsvarar 25 g

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Locket ska sättas på efter använd-
ning.  Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken. 

Ytterligare information fås genom kontakt till Brogaardens kundservice på telefon 040-87-613. 
Det rekommenderas att kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmänna hälsa.
Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs.

Foderkategori: Diet-kompletteringsfoder till häst

*Frederikke C. B. Lindenberg (2017), PhD thesis 2017, Department of Veterinary and Animal Sciences, Faculty 
of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen and Brogaarden Aps.
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