
AANVULLEND DIERVOEDER VOOR VOGELS

PROBIRD
Gebruiksaanwijzing
Toepassingen:
• Tijdens  de behandeling en gedurende 7 dagen na de behandeling.
• 3 dagen voor en 5 dagen na een evenement zoals een race of tentoonstelling.
• 3 dagen voor en 3 dagen na vaccinatie.
• Continu gedurende de eerste 5 weken nadat de jongen bij hun ouders zijn weggehaald.
• Continu tijdens het kweekseizoen.
• Wanneer u de darmgezondheid in het algemeen wilt verbeteren, gebruik het dan voor

een periode 10 dagen.

Gebruik van Zoolac Probird:  Oplossen in drinkwater. Maak 
elke dag een verse oplossing.

Dosering:
Los 1 gram ZooLac Probird op in 1 liter drinkwater.  Aangemaakte 
oplossing dagelijks verversen.

Biosecurity geeft geen garantie, verklaring of waarborg met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of de geschiktheid van haar producten en 
diensten voor een specifieke 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.



Wat is ZooLac Probird?

• ZooLac Probird is aanvullende diervoeder met een probiotische werking voor 
gebruik bij diverse vogelsoorten. ZooLac Probird stimuleert de immuniteit en 
het bevat elektrolyten voor herstel na zare inspanning. ZooLac Probird helpt 
om vogels gezond te houden.

• ZooLac Probird is ontwikkeld ter ondersteuning van de darmgezondheid 
tijdens stressvolle situaties voor vogels waaronder: races, tentoonstellingen, 
kweken, spenen, voerwisselingen of herstel.

• ZooLac Probird bestaat uit een combinatie van ingrediënten welke vogels 
helpen om sneller te herstellen tijdens of na stressvolle situaties zoals races, 
shows of na behandeling tegen ziekten.

• Het product bevat ZooLac Feedgrade, de thermo-gestabilliseerde bacteriële 
elementen hechten aan de slijmvliezen en vormen een fysieke barrière die 
voorkomt dat schadelijke bacteriën zich kunnen hechten. Hierdoor wordt de 
werking van deze schadelijke bacteriën opgeheven, bovendien stimuleert dit 
het immuunsysteem in de darmen.

• ZooLac Probird bevat ook elektrolyten en direct beschikbare energie, 
waardoor vogels snel kunnen herstellen na zware inspanning of stress. Dit is 
vooral belangrijk voor postduiven.

De belangrijkste voordelen van Probird
ZooLac Probird helpt de 
vogels gezonde te houden.

Het dient aan vogels te 
worden gegeven ter onder-
steuning van optimale 
darmgezondheid.

Dit is essentieel voor het 
houden van gezonde en 
sterke vogels.

✓ 

✓   

✓   

Bevindingen van een vooraanstaand 
duivenmelker over ZooLac Probird: 

✓ Zeer tevreden over  ZooLac Probird. Ik gebruik Probird 3 keer per week
Mijn duiven zijn het hele jaar gezond

✓ Duiven zien er geweldig uit
✓ Gezonde duiven, minder gezondheidsproblemen
✓ Jonge duiven groeien héél goed
✓ Geen piepers meer
✓ Drogere en betere mest

 
In totaal werden 2090 duiven van verschillende rassen getest, voornamelijk postduiven. Alle 
koppels hebben verschillende immuniteitstesten ondergaan. Behalve het ontwormen van de 
duif voor de kweekperiode werd alle zuivering en verzuring van drinkwater stopgezet. ZooLac 
Probird werd continu aan alle duiven via drinkwater toegediend.

De vogels begonnen binnen 3-4 dagen na aanvang van de toediening verbetering te 
vertonen. Tijdens de toediening was geen medicatie nodig. Bij de melkers die normaliter veel 
last hadden van E.coli was dit probleem in de proef volledig onder controle. Na zware en lange 
vluchten herstelden de postduiven zich snel en konden ze binnen 12-24 uur weer volledig 
trainen. In geen van de geteste nestkastjes kwam dunne of waterige ontlasting voor. Tijdens 
het gebruik van het supplement verliep de kweekperiode volledig probleemloos.
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