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Brogaarden Lacto Plus
Lacto Plus er et tilskud til heste, der understøtter en optimal tarmflora, og dermed et 
stabilt miljø i hestens stortarm. Det er også velegnet til højdrægtige hopper til at  
understøtte råmælkens indhold af antistoffer. 

Lacto Plus består af en ufordøjelig kulhydratforbindelse, Mannan Oligosakkarid, som har 
en overflade, der ligner tarmcellernes overflade. Det bevirker, at uønskede bakterier og 
virus binder sig til Lacto Plus molekylerne, og bliver ført ud med gødningen i stedet for 
at forårsage forandringer i tarmkanalens overflade. Tilstedeværelsen af uønskede bakte-
rier kan komme til udtryk ved f.eks. løs mave hos hesten.  

Tilskud af ufordøjelige kulhydratforbindelser (Lacto Plus) i foderet til den højdrægtige 
hoppe, kan desuden være med til at øge råmælkens indhold af antistoffer. Ved øget indhold af antistoffer i 
råmælken, får føllet overført større mængder anti-stoffer efter optagelse af råmælk. Dette kan understøtte 
etableringen af en god tarmflora hos føllet. Tilskud af Lacto Plus kan selvfølgelig ikke erstatte god fodring og 
god hygiejne, men det kan være med til at give det nyfødte føl et skub i den rigtige retning. 

Tilskud af Lactp Plus kan selvfølgelig ikke erstatte god og korrekt fodring, hvorfor det er vigtigt også at være 
opmærksom på at den daglige fodring er optimal.

Sammensætning: Gærprodukter 

Analytiske bestanddele: 
Råprotein...........28 %
Vand.......................8 %

Kan fås i: 800 g (varenr. 30527)

Fodringsanvisning:
Hest...................................................... .................................1 mål/dag 
Pony.....................................................................................½ mål/dag
Føl/Unghest (Forventet udvokset 500-600 kg)............... ½ mål/dag
Avlshoppe (hest)*.....................................................1-1½ mål/dag 
*Tildeles fra 3 måneder før til 2-3 måneder efter foling. Kan evt. tildeles til hoppen under hele diegivningspe-
rioden. Avlshoppe (Pony) kan gives ½ mængde af den angivne dosering.

1 mål (15 ml) = ca. 12 g.
Lacto Plus skal blandes i hestens normale foder. Lacto Plus kan tildeles i op til 6 måneder. Det anbefales at 
indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.
Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på spanden. 

Foderkategori: Diætetisk fodermiddel

Supplerende Support: YSY-blanding
Alternativt (i stedet for Lacto Plus): Probiotikum Plus, Digestive Support
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