
3 acties in één dosering.
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Toepassing
 kan worden 

toegediend voor een betere 
spijsvertering of een evenwicht in 
de bacteriële darmflora.

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. 
 is een natuurlijk 

product en kan niet overgedoseerd 
worden.

® ZooLac

® ZooLac

®Propaste

® Propaste

Unieke testresultaten over meer 
dan 10 jaar.

Veilig in gebruik en uitgebreid 
getest - zeer succesvol gebleken.

Toepassing
De unieke samenstelling maakt 

de beste 
probiotica op de markt.

 
® ZooLac ®  Propaste

Tel: +31 (0)6 13651010
Tel: +31 (0)6 53815336
Someren, Nederland
www.zoolac.nl
info@zoolac.nl



Gewicht  Dosering Aantekeningen dierenarts

0 - 10 kg 1ml

10 - 25 kg 2 ml

25 - 50 kg 3 ml

50 kg + 5 ml

Hoe  werkt

Stabiliseert de spijsvertering
 stabiliseert de spijsvertering en 

balanceert de bacteriële darmflora door gebruik te 
maken van de goede bacteriën en het eigen 
immuunsysteem van het dier.

Balanceert de darmflora
bevat verschillende soorten 

goede, natuurlijke bacteriën met een goed 
gedefinieerd effect. Dit zorgt voor uitmuntende 
resultaten bij het dier.

Controle van het verlies van vloeistoffen - snelle 
werking
De unieke samenstelling van   
zorgt ervoor dat schadelijke bacteriën de darmwand 
niet beschadigen, terwijl de goede bacteriën de 
schadelijke bacteriën aanpakken. Dit is een 
natuurlijke reactie die de groei van schadelijke 
bacteriën beperkt.

Geen resistentie mogelijk
De unieke werkzaamheid van  
zorgt ervoor dat schadelijke bacteriën geen 
resistentie kunnen ontwikkelen, dit is vaak wel het 
geval bij antibiotica behandelingen.

ZooLac

® ZooLac

® ZooLac

® ZooLac

® ZooLac

®Propaste

® Propaste

®Propaste

®Propaste

 

Instructies
 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. De 
behandeling iedere 6-8 uur herhalen tot het 
gewenste resultaat bereikt is. Om een snel effect 
te krijgen wordt aanbevolen om te starten met een 
dubbele dosering, daarna volgens tabel. 
Toedienen is eenvoudig, de dieren zijn er dol op.

kan eventueel ook gemengd 
worden onder het voer.
Bewaar bij normale 
kamertemperatuur. Indien het product wordt 
bewaard in de koelkast dient het op 
kamertemperatuur te worden gebracht vóór 
toediening.

Natuurlijk product
is een natuurlijk product dat niet 

overgedoseerd kan worden.

Dosering:
Dosering volgens onderstaande tabel:

® ZooLac

® ZooLac

® ZooLac

® ZooLac

® Propaste

® Propaste

® Propaste

® Propaste

Voedingssupplement met een hoge concentratie 
probiotica voor een betere spijsvertering en 
evenwicht in de bacteriële darmflora.

• De beste probiotica op de markt.

• 3 acties in één dosering.

• Unieke testresultaten over meer dan 10 jaar.

• Veilig in gebruik.

• Uitgebreid getest - zeer succesvol gebleken.


