
Anvendelse
ZooLac®PROPASTE® gives når
der ønskes en bedre for døjel
se eller en mere stabil tarm
flora.

I nye situationer fx stress, 
transport, ændring i foder, 
støtte ved ukompliceret 
diarrè  m.m.

Ved genopretning af tarmsy
stemet fx efter eller sammen 
med en antibiotisk behand
ling.

Kan også bruges forebyggen
de. ZooLac®PROPASTE® er et 
naturligt produkt og kan ikke 
overdoseres.

ZooLac®PROPASTE®’s unikke sam
mensætning gør det til marke
dets bedste probiotikum.

3  virkninger i samme dose
ring.

Enestående praktiske resulta
ter gennem mere end 10 år.

Sikkert gennemprøvet produkt  
 med stor succes.
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• Markedets bedste probiotikum.

• 3  virkninger i samme dosering.

• Enestående praktiske resultater gennem 
mere end 10 år.

• Sikkert gennemprøvet produkt   med stor 
succes.

Hvordan virker ZooLac
Stabiliserer fordøjelsen
ZooLac®PROPASTE® stabiliserer fordøjelsen og 
afbalancerer bakteriefloraen i mavetarmka
nalen gennem et samarbejde mellem gavn
lige bakterier og dyrets eget immunforsvar.

Afbalanceret tarmflora
ZooLac®PROPASTE® indeholder flere forskel
lige arter af gavnlige og naturligt forekom
mende bakterier med veldefineret effekt. 
Den samlede effekt bliver derfor meget bred 
og sikrer den enestående virkning hos dyret.

Kontrollér væsketab - virker hurtigt
ZooLac®PROPASTE® unikke sammensætning 
virker primært ved, at de skadelige bakterier 
hindres i at angribe tarmvæggen. Samtidig 
angriber de gavnlige bakterier de skadelige. 
Angrebet består i naturlig konkurrence som 
begrænser de skadelige bakteriers vækst.

Ingen udviking af resistens
ZooLac®PROPASTE®’s virkemåde betyder, at de 
skadelige bakterier ikke kan udvikle resistens, 
som det kan ske ved antibiotikabehandling.

Brugsanvisning
ZooLac®PROPASTE® tildeles ved hjælp af 
den betjeningsvenlige doseringssprøjte, 
som udgør produktets emballage. Inden 
tildeling indstilles sprøjten på den ønskede 
mængde, som ses af doseringsskemaet. 
Den afmålte mængde ZooLac®Propaste® 
placeres på dyrets tunge eller ovenpå fo
deret. Selve tildelingen foregår let, idet dy
rene kan lide ZooLac®PROPASTE®.
ZooLac®PROPASTE® opbevares ved alminde
lig stuetemperatur.
Hvis produktet opbevares i køleskab skal 
det tempereres til stuetemperatur før brug.

Naturligt produkt
ZooLac®PROPASTE® er et na tur ligt produkt 
og kan ikke overdoseres. 

Dosering:
Doseringen er angivet i nedenstående ske
ma.

Højt indhold af probiotika  til stabilisering af 
fordøjelsen og afbalancering af bakterieflo-
raen i mave-tarmkanalen

 Dyrets vægt Dosering Dyrlægens notater

 010 kg 1 ml 

 1025 kg 2 ml 

 2550 kg 3 ml 

 Over 50 kg 5 ml 
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