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پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها یکى از رایج ترین مواد افزودنى در محصوالت سالمت گوارش هستند. علیرغم شباهت نام  آنها، پرى بیوتیک ها و پروبیوتیک ها 
فقط دو نوع متفاوت از یک مکمل مشــابه نیســتند. آنها در واقع دو مکمل کامًال متفاوت با مکانیســم هاى منحصر به فرد هســتند. در ســاده ترین حالت، 
پروبیوتیک ها میکروب ها و باکترى هاى "مفید" هســتند و پرى بیوتیک ها غذاهایى هســتند که آن میکروب ها و باکترى هاى مفید مى خورند. میکروب ها و 
باکترى هاى موجود در پروبیوتیک ها براى اسب اهمیت دارند زیرا آنها به عملکرد دستگاه گوارش اسب کمک مى کنند و مواد خوراکى را تخمیر مى کنند. 
این فرآیند تخمیر باعث تولید اســیدهاى چرب فرار مى شــود که منبع انرژى را براى اســب فراهم مى آورد. این میکروب ها همچنین ویتامین هاى  مختلف و 
سایر مواد مغذى ضرورى براى سالمت اسب را تولید مى کنند. در نهایت، این میکروب هاى مفید از رشد و استقرار میکروارگانیسم هاى مضر جلوگیرى مى کنند و 

سالمت و شادابى را براى اسب به ارمغان مى آورند.
پرى بیوتیک ها اغلب کربوهیدرات ها غیر قابل هضم هستند که توسط پروبیوتیک ها مصرف مى شوند بعضى از رایج ترین پرى بیوتیک هایى که در مکمل ها 
استفاده مى شوند شامل فروکتو اولیگوساکارید، زایلو اولیگوساکارید، پلی دکستروز، مانان اولیگوساکارید، گاالکتو اولیگوساکارید مى باشند. این پرى بیوتیک ها 

توسط میکروارگانیسم هاى "مفید" در دستگاه گوارش اسب به منظور افزایش تعداد و فعالیت آنها مصرف مى شوند.

پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها چه هســتند و چه تاثیرى در ســالمت گوارش اسب دارند؟

در جاى خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.
جهت ماندگارى بهتر درصورت باز شدن پلمپ بسته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، از بسته شدن درب قوطى اطمینان حاصل کنید.

فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.
دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

 24 مــاه پس از تولید

شرایط نگهدارى

تاریخ انقضاء   

PROBIOTIC



 انواع اسب
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الکتوباسیلوس رامنوسوس

الکتوباسیلوس پالنتاروم

انتروکوکوس فاسیوم

پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنى فورمیس

ساکارومایسس سرویزیه

پرى بیوتیک (دکستران)

  بهبود کارایى تولید مثل

ترکیــبات

مزایاى مصرف

  بهبود عملکرد سیستم گوارشى 

  پیشگیرى و رفع کولیک
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  پیشگیرى و رفع اسهال در کره اسب ها

  تقویت عملکرد سیستم ایمنى

  کاهش استرس هاى ناشى از مسابقات

  بهبود اشتها

  بهداشت و سالمت ُسم

میزان مصرف
2 گرم به ازاى هر رأس کره اســب
5 گرم به ازاى هر رأس اســب بالغ

تعداد کل ســــوش هاى پروبـیوتیک در هر کیلو گرم حداقل 1012

میزان ماده مؤثره

ترکیــب پروبیوتیــک و پرى بیوتیک، ســین بیوتیک نامیده مى شــود و اثر ســینرژیک (هم افزایى) مى دهد. این 
ترکیب می تواند بقاء میکروارگانیســم هاي پروبیوتیک را بهبود بخشــد، زیرا پروبیوتیک ها قادرند از پرى بیوتیک ها 
بــه عنــوان پیش ماده اي براي تخمیر اســتفاده کنند. ســین بیوتیک ها، در جلوگیري و کاهش پاتوژن ها بســیار 

مؤثرتــر از مصرف جداگانه پرى بیوتیــک و پروبیوتیک عمل کنند.

سین بیوتیک ها چه هستند و چه برترى نسبت به پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها دارند؟

محققان و دامپزشــکان معتقدند که یک سیســتم گوارش ســالم باعث کاهش گاز و کولیک شده، هضم و جذب مواد 
مغذى را بهبود مى بخشــد، سیســتم ایمنى بدن را تقویت مى کند و نیز اســب را در برابرعوامل بیماریزایى نظیر 

ســالمونال و کلســتریدیوم که باعث اسهال مى شوند، محافظت مى کند. 

اهمیت دســتگاه گوارش در سالمت و شادابى اسب

استرس، بیمارى، سن و تغذیه از جمله عواملى هستند که کارکرد میکروارگانیسم هاى سودمند در روده اسب را مختل 
مى کنند. این میکروارگانیســم ها، نقش مهمى در تشــکیل فلور میکروبى روده و هضم مواد غذایى در روده بزرگ و 
سکوم دارند. آنها امکان هضم و تخمیر بخش فیبرى خوراك اسب را میسر نموده و تولید ویتامین هاى مختلف کرده 

و با ممانعت از رشد باکتریهاى مضر به سالمت و بهداشت اسب کمک مى کنند. 
اسیدى شدن بخش انتهایى دستگاه گوارش که پس از مصرف زیاد غالت، بیمارى و استرس رخ مى دهد، کاهش 
باکتریهاى مفید و افزایش رشــد پاتوژن ها را در پى دارد و در این شــرایط تولید اندوتوکســین ها (پالمینیت) باعث 
تخریب دستگاه گوارش مى گردد. با استفـــاده از پروبیوتیک ها، میکروفلور مفید روده تقویت شده و زمینه غلبه بر 

باکـتریهاى مضر فراهم مى شود.

چه عواملى  فلور روده اى اســب را تخریب مى کند؟


