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STABILISEERT DE SPIJSVERTERING EN BALANCEERT
EN BRENGT EEN EVENWICHT IN DE DARMFLORA

Biosecurity geeft geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de hierin opgenomen 
informatie of de geschiktheid van haar producten en diensten voor een speci�eke markt. Niet alle 
producten zijn beschikbaar voor alle markten. Voorafgaand aan de distributie van de producten moeten 
de lokale regelgevingsaspecten in acht worden genomen. Biosecurity verleent, expliciet of impliciet, aan 
geen enkele partij octrooirechten, licenties, of andere IP-rechten, met betrekking tot dergelijke informatie 
zelf of met betrekking tot iets dat door dergelijke informatie wordt beschreven. Informatie in dit 
document is eigendom van Biosecurity, en Biosecurity behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
wijzigingen aan te brengen in de informatie in dit document of in alle producten en services zonder 

voorafgaande kennisgeving.

Voor gebruik in stresssituaties 
bijvoorbeeld; tijdens transport, 
wisseling van het voer of bij 
ongecompliceerde diarree, enz.

Voor het herstellen van de 
darmen bijvoorbeeld na of in 
combinatie met antibiotica. 

Kan ook preventief worden 
gebruikt. ZooLac® MULTIPASTE®   
is een natuurlijk product en kan 
niet overgedoseerd worden. 

ZooLac® MULTIPASTE®  heeft 
een unieke samenstelling en 
een breedspectrum van 
werkzaamheid. 

5 acties in één dosering.

Ontwikkeld op veler verzoek 
van dierenartsen.

Zeer smakelijk product 
waardoor het makkelijk wordt 
opgenomen. Veilig in gebruik 
en uitgebreid getest. 

ZooLac® MULTIPASTE®  kan 
worden toegediend in geval van 
dysbacteriose. Het zorgt voor 
een snel herstel en een 
consistente darminhoud.



Hoe                                      werkt 

Dosering
Volgens onderstaande tabel (2-3 maal daags):

De meest veelzijdige pasta in zijn soort.

Gewicht Dosering Aantekening dierenarts

0-10 kg 1 ml

10-25 kg 2 ml

25-50 kg 3 ml

+ 50 kg 5 ml
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Stabiliseert de spijsvertering 
ZooLac® MULTIPASTE® stabiliseert de spijsver-
tering en balanceert de bacteriën darmflora 
door gebruik te maken van de goede bacteriën 
en het eigen immuunsysteem van het dier. 

Balanceert de darmflora
ZooLac® MULTIPASTE® bevordert de natuurlijk 
voorkomende nuttige bacteriën in het 
microbioom. Het totale effect wordt zo nog breder 
en zorgt voor uitmuntende resultaten bij het dier. 

Controle van het vochtverlies - snelle werking
ZooLac® MULTIPASTE® bevat ook het kleiminera-
al zeoliet en gistcelfragmenten die schadelijke 
bacteriën, toxines en vocht binden. Dit betekent 
dat de consistentie van de ontlasting snel steviger 
wordt en dat vochtverlies geremd zal worden.

Geen resistentie mogelijk 
De unieke werkzaamheid van ZooLac® 

MULTIPASTE® zorgt ervoor dat schadelijke 
bacteriën geen resistentie kunnen ontwikkelen, 
dit is vaak wel het geval bij antibiotica behandelin-
gen. 

Instructies
ZooLac® MULTIPASTE® wordt toegediend met 
behulp van een gebruiksvriendelijke spuit, dit is 
tevens de verpakking het product. De spuit vooraf 
instellen op de benodigde hoeveelheid en 
vervolgens de pasta op de tong van het dier 
plaatsen. Toedienen is eenvoudig, de dieren zijn er 
dol op. ZooLac® MULTIPASTE® kan eventueel ook 
gemengd worden onder het voer. Bewaar ZooLac® 

MULTIPASTE® bij normale kamertemperatuur. 
Indien het product wordt bewaard in de koelkast 
dient het op kamertemperatuur te worden 
gebracht vóór toediening.

Natuurlijk product 
ZooLac® MULTIPASTE® is een natuurlijk product 
dat niet overgedoseerd kan worden. 
 

ZooLac® MULTIPASTE® bevat, vinasse, het 
kleimineraal zeoliet(Clinoptiloliet) en gistcelwand- 
fragmenten die de schadelijke bacteriën, hun 
toxinen en vocht in de darmen binden. 

5 acties in één dosering!
∙ Bindt vocht in de darm zodat de consistentie   
 steviger wordt.
 
∙  Bindt schadelijke bacteriën en hun toxines zodat 
   deze onschadelijk worden.

∙  Ondersteunt de groei van nuttige bacteriën in de 
  darmflora, zodat ze sterker worden dan  de 
    schadelijke bacteriën. 

∙   Stimuleert het immuunsysteem van het dier in de 
  darm, zodat het dier zelf bijdraagt aan de 
    bestrijding van schadelijke bacteriën.

∙  Beschermt de darmen tegen aanhechting van 
    schadelijke bacteriën.


