Optimal trivsel
ved optimal fodring

Brogaarden Immulix®

Til føl og hopper for etablering af en optimal tarmflora og en stærk
immunbalance
Det er videnskabeligt bevist, at Immulix® øger mængden af gavnlige
bakterier i tarmen og støtter etableringen af en sund og gavnlig tarmflora
hos føl. En sund tarmflora er vigtig for at sikre en god balance i tarmen
og for immunsystemets virkning. Tarmbakterierne sender signaler til immunsystemet, og når mængden af gavnlige bakterier i tarmen øges, styrkes immunforsvarets modstandskraft
imod en lang række inflammatoriske sygdomme.
Føl fodret med Immulix® de første 8 uger af deres liv, har en beviselig højere mængde* af den gavnlige bakterie Akkermansia muciniphilae som studier i dyremodeller har kædet sammen med lavere risiko for blandt
andet metabolisk syndrom, tarminflammation og fedme.
Sammensætning: Gærprodukter, cikorie ekstrakt
Analytiske bestanddele: Råprotein 9.0% - Råfedt 3.5% - Træstof 3.5% - Råaske 3.4%- Kalcium 1.6% Fosfor 0.4% - Natrium 0.1%
Kan fås i: 3 kg
Fodringsvejledning:
Immulix* skal bruges til føl og følhopperne for at forbedre tarmfloraen hos føllene.
Det blandes i hoppens normale foder, og skal tildeles fra foling til føllet er 8 uger gammelt. Det er vigtigt, at
føllet har adgang til at spise af hoppens foder lige så snart det viser interesse herfor. Hvis mulig bør dagsdosis
fordeles over minimum 2 daglige fodringer.
Dosering:
Diegivende hoppe, hest (ca. 500 -600 kg): 2 mål med top/dag
Diegivende hoppe, pony (ca. 250-300 kg): 1 mål med top/dag
Hvis føllet fodres separat med følfoder i løbet at de første to måneder efter fødsel, skal føllet have mellem 5-10
gram Immulix* dagligt og hoppen skal have resten af den vejledende mængde, såfremt hun stadig er diegivende til føllet.
1 mål (25 ml) med top svarer til 25 g
Holdbarhed: Skal helst anvendes inden 12 måneder efter fremstillingsdatoen. Opbevares tørt og køligt. Låget
sættes korrekt på efter brug.
Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand. Det anbefales at indhente
udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af brugsperioden.

*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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