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Brogaarden Probiotikum Plus
Probiotikum Plus er et bredt sammensat fodertilskud til heste, som understøtter en 
optimal fordøjelse og en stabil tarmflora i hestens stortarm. 

Ingredienserne er specifikt udvalgt til at støtte og balancere tarmfloraen i et belastet 
tarmmiljø. Probiotikum Plus bruges derfor i tilfælde, hvor der er opstået en ubalance i 
stortarmens mikroorganismer f.eks. ved løs mave eller vandig afføring. 

Hestens stortarm fungerer som et stort gæringskammer, hvor hesten nedbryder plan-
tefibre (cellulose) ved hjælp af millioner af bakterier og andre mikroorganismer. Uden 
dette gæringskammer ville hesten ikke være i stand til at fordøje plantefibre. Hesten er 
i høj grad afhængig af en vel-fungerende stortarm, dels for at kunne udnytte foderets 
(fibrenes) energi, og dels opretholdelse af et velfungerende og stabilt immunforsvar. 

Tilskud af Probiotikum 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 (kilde til Bio-Mos® og Mycosorb A+®), Yucca schidigera ekstrakt, Natrium-
klorid

Analytiske bestanddele: 
Råprotein........................................21,8 % 
Råfedt.................................................4,4 % 
Træstof...............................................2,3 % 
Råaske..............................................16,4 %
Kalcium..............................................0,9 %
Fosfor..................................................0,5 %
Natrium..............................................0,2 %
Aske uopløselig i saltsyre............2,4 %

Kan fås i: 700 g (varenr. 45020)  

Fodringsvejledning:
Pony.....................................................................................1-2 mål /dag  
Hest.......................................................................................2-4 mål/dag 
Føl*/unghest (Forventet udvokset 500-600 kg)...............1-2 mål/dag 
*Kan bruges til føl fra 2 måneders alderen. 
1 mål (15 ml) = ca. 12 g. 

Probiotikum Plus skal blandes i hestens normale foder. Probiotikum 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: Skal helst anvendes inden 12 måneder efter fremstillingsdatoen. Opbevares tørt og køligt. Låget 
sættes korrekt på efter brug.  

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder til heste
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Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer per kg:
Zooteknisk, fordøjelighedsfremmende stoffer:
Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 (4a1704).......2,5x1010 CFU 
Teknologisk, bindemiddel: 
Sepiolit (E562)......................................................................................1 mg
Indeholder smagsstoffer


