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گروه 
مکمل

پروبیوتیک

انواع اسب گونه 
هدف

پودر محلول در آب 
مخلوط در خـوراك

ترکیبات:
  باسیلوس سوبتیلیس

  باسیلوس لیشنى فورمیس
  الکتوباسیلوس رامنوسوس

  انتروکوکوس فاسیوم
  پدیو کوکوس اسیدى الکتى سى

  الکتو باسیلوس پالنتاروم
  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

  ساکارومایسس سرویزیه
  دکستروز

میزان ماده مؤثره:
تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل 1011

میزان مصرف:
   4 گرم به ازاى هر رأس کره اسب

   10 گرم به ازاى هر رأس اسب بالغ

شرایط نگهدارى:
  در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

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

بهترین زمان مصرف: 
24 ماه پس از تولید

پروبیوتیک  ها بعد از مصرف و اســتقرار در دســتگاه گوارش حیوان موجب بهبود عملکرد دســتگاه گوارش میزبان شــده 
و با اتصال به دیواره روده و ممانعت از تشــکیل کلنى توســط میکروارگانیســم هاى بیمارى زا به عنوان ســدى در برابر 
پاتوژن ها عمل مى کنند. عالوه  بر این، پروبیوتیک  ها ترکیباتى تولید مى کنند که با مکانیســم  هاى مختلف قادر به خنثى 
نمودن ســموم تولید شــده توسط عوامل بیمارى زا در دستگاه گوارش هستند و با مکانیسم اگریگاسیون و کواگریگاسیون 
عوامــل بیمــارى زا را به خارج از بدن حیوان، دفــع مى  کنند. میکروارگانیســم  هاى پروبیوتیک با اتصال به دیواره روده 
عــالوه بــر ایجــاد تعــادل میکروبى در فلور روده با تحریک سیســتم ایمنى و تأثیر بر حــرکات دودى روده، فعالیت 
دستگاه گوارش و سیستم ایمنى را بهبود بخشیده و در پیشگیرى و کنترل بیمارى هایى مانند کولیت تأثیر قابل توجهى دارند.

   بهبود عملکرد سیستم گوارش در اسب
   بهبود اشتها

   بهبود هضم مواد غذایى مانند فیبر و نشاسته
   کمک به حفظ pH طبیعى در دستگاه گوارش اسب 

   ممانعت از چسبندگى باکترى هاى بیمارى زا به سطح دستگاه گوارش
   تقویت سیستم ایمنى

   کاهش استرس  هاى ناشى از مسابقات
   کاهش اختالت عصبى
   بهبود کارایى تولید مثل

   کاهش لنگش مرتبط با ناهنجارى هاى تغذیه اى و بهبود سالمت سم 
  

مکانیسم عمل هایپروکواین:

مزایاى مصرف:

مکمل پروبیوتیک ویژه سالمت
و بهبود عملکرد اسب


