Darm - Regulator
potrójna siła przeciwko biegunce
Wysoki stopień wilgotności kału (rozwolnienie, biegunka) nie jest traktowany
jako choroba, lecz dolegliwość, która w ostatnich 20 latach przybrała na sile i
coraz częściej występuje u koni. Przyczyny są zazwyczaj uwarunkowane
indywidualnie i stosunkowo często niewiadomego pochodzenia.
Jeden fakt jest pewny: zarówno dla konia jak i dla właściciela przypadłość ta
jest bardzo nieprzyjemna i wymaga wiele pielęgnacji i zapewnienia dobrej
opieki.

marstall Darm-Regulator – „potrójna siła” przeciwko biegunce – powstał z czystych,
naturalnych składników. Komponenty wiążące wodę, aktywne w jelitach włókno oraz
drożdże o probiotycznym działaniu to główne elementy preparatu.
Poprzez wyprodukowanie preparatu Darm – Regulator, firma Marstall dała do dyspozycji
wszystkim właścicielom koni, mających problemy jelitowe, produkt, który ma wspomóc
organizm w ponownym wytworzeniu optymalnego środowiska w jelitach.
Preparat Darm – Regulator jest naturalną, „potrójną siłą” przeciwko biegunce:
 stabilizuje gospodarkę wodno – elektrolitową
 reguluje oraz sprzyja tworzeniu się „dobrej” flory w jelicie grubym poprzez obecność
probiotycznych drożdży
 reguluje środowisko jelita poprzez zawartość uspakajających ziół oraz specjalnej
mieszanki aktywnego w jelicie, probiotycznego włókna pokarmowego – marstall
Previta-Faser ®
Włókno włóknu nie równe! – różnią się w detalach.
Włókno Previta stanowi specjalnie skomponowaną mieszankę surowców włóknistych silnie
działającą w jelitach, wspomagającą aktywność „dobrych” bakterii jelitowych. Razem z
probiotycznym włóknem uzupełniają się w procesach zachodzących w jelitach, wspomagają i
sprzyjają tworzeniu się optymalnego środowiska jelitowego.
Idealne jest przy tym połączenie w preparacie marstall Darm-Regulator typowych
„końskich” probiotyków (jak np. drożdże) z w/w włóknem.
Preparat Darm-Regulator nadaje się również do zastosowania w celu odbudowy flory
jelitowej np. po kuracji antybiotykowej czy też po odrobaczeniu konia itp.

D a r m – R e g u l a t o r (SPEZIAL)
Produkt uzupełniający dla koni
„Potrójna siła” przeciwko biegunce
Składniki:
Lignoceluloza (45 %), soja (20 %), wysłodki melasowane (3 %), rafinowany olej rzepakowy
(1 %), krzem (19,5 %), pektyna jabłkowa (5 %), specjalne zioła (4 %), drożdże (2,5 %)
Analiza odżywcza i energia (w kg):
białko surowe
3,20 %
białko og.str.
0,50 %
tłuszcz surowy
2,20 %
włókno surowe
36,80 %
popiół surowy
21,30 %
energia og. str.
3,50 MJ
Makroelementy:
wapń
2,00 %
fosfor
0,01 %
sód
0,01 %
Dodatkowe składniki technologiczne:
krzem (E 551 c)
195 g
pektyna jabłkowa (E 440)
50 g
Dodatkowe składniki zootechniczne:
CNCM I-1077 (Levucell® SC) 1,4 x 10¹º
KBE

Dawkowanie:
Darm-Regulator z wieloma naturalnymi składnikami działającymi łagodząco na jelita:
przy silnej biegunce ( dawkowanie: ponad 1-3 miesięcy)
ok.30-40g/100 kg m.c./dzień
przy lekkiej biegunce oraz do odbudowy flory jelitowej
ok.15-30g/100 kg m.c./dzień
(dawkowanie: do 4 miesięcy)

