BESCHRIJVING
SAMENSTELLING
TOEPASSING
DOSERING

Zoolac® PROPASTE® is een supplement in pastavorm
met hierin een hoge concentratie probiotica. Het doel van
het gebruik van Zoolac® PROPASTE® is het opbouwen
en onderhouden van het natuurlijke evenwicht van de
bacteriële flora in het maag-darmkanaal van (huis)dieren.
Het stabiliseert de spijsvertering en balanceert de
bacteriële darmflora door gebruik te maken van natuurlijk
voorkomende bacteriën en het eigen immuun-systeem
van het dier.
De uniek samenstelling van Zoolac® PROPASTE® zorgt
ervoor dat schadelijke bacteriën de darmwand niet kunnen
beschadigen, terwijl de goede bacteriën de schadelijke
bacteriën aanpakken. Dit is een natuurlijk reactie die de
groei van schadelijke bacteriën beperkt. De werkzaamheid
van Zoolac® PROPASTE® zorgt ervoor dat schadelijke
bacteriën geen resistentie kunnen ontwikkelen. Dit is vaak
wel het geval met antibioticabehandelingen.

Zoolac® MULTIPASTE® is een supplement in pastavorm
met hierin een hoge concentratie probiotica. Zoolac®
MULTIPASTE®
onderscheid
zich
van
Zoolac®
PROPASTE® door de toevoeging van het kleimineraal
zeoliet (Clinoptiloliet) en gistcelwandfragmenten die de
schadelijke bacteriën, toxines en vocht in de darmen binden.
Hierdoor is Zoolac® MULTIPASTE® zeer geschikt voor
curatief gebruik bij dunne of waterige ontlasting. Daarnaast
wordt het geadviseerd wanneer er toxinen aanwezig zijn in
de darmflora.

Zoolac® PROPASTE® is een product op natuurlijke
basis. Het kan daarom niet overgedoseerd worden.

De unieke samenstelling van Zoolac® MULTIPASTE®
zorgt ervoor dat schadelijke bacteriën de darmwand niet
kunnen beschadigen, terwijl de goede bacteriën de
schadelijke bacteriën aanpakken. De werkzaamheid van
Zoolac® MULTIPASTE® zorgt ervoor dat schadelijke
bacteriën geen resistentie kunnen ontwikkelen. Door de
toevoeging van zeoliet stimuleert Zoolac® MULTIPASTE®
het immuunsysteem en de productie van lymfocyten of witte
bloedcellen welke een cruciale rol spelen in het
afweersysteem.

Zoolac® PROPASTE® bevat 75% (plantaardig) vet, 10%
dextrose, 8% vinasse, 3% lectihine (substraat van cellen
uit fermentatie van melkzuur).
Daarnaast bevat 1 ml Zoolac® PROPASTE®, 4,2 miljard
grampositieve, thermo-gestabiliseerde bacteriën van de
bacteriestam Lactobacillus acidophilus (MA64/4E).

Zoolac® MULTIPASTE® bevat 78% (plantaardig) vet, 14%
dextrose, 8% vinasse, 2% lectihine (substraat van cellen uit
fermentatie van melkzuur), 1,4% cel fragmenten van gisten.
Daarnaast bevat 1 ml Zoolac® MULTIPASTE®, 4,2 miljard
grampositieve, thermo-gestabiliseerde bacteriën van de
bacteriestam Lactobacillus acidophilus (MA64/4E).

Toevoegingsmiddelen: stabilisator (E551b), melkzuur
(E270)

Toevoegingsmiddelen: stabilisator (E551b), clinoptiloliet,
binder (1g568)

Zoolac® PROPASTE® is effectief doordat het:

Naast de drie acties die zowel Zoolac® PROPASTE® als
Zoolac® MULTIPASTE® bieden, heeft Zoolac®
MULTIPASTE® als bijkomende werking dat het:

✔ Vocht bindt in de darmen en zorgt zo voor een betere
consistentie.
✔ de groei van nuttige bacteriën in de darmflora
ondersteunt, waardoor dit een overwicht creëert t.o.v.
schadelijke bacteriën.
✔ De darmen beschermt tegen aanhechting van
schadelijke bacteriën.
Zoolac® PROPASTE® kent verschillende toepassingen:
✔ Preventief of curatief voor een betere spijsvertering
en evenwicht in de bacteriële darmflora.
✔ Preventief bij stresssituaties (bijv. verandering van
leefomgeving of wisseling van het voer).
✔ Curatief bij bijvoorbeeld een uitbraak van acute
diarree, mede vanwege zijn snelle werking (meestal
binnen enkele uren).
✔ Ondersteunen na behandeling met orale antibiotica
waarbij het evenwicht van de darmflora verstoord is.
✔ Bij pasgeboren dieren met een steriele darm, voor
het opbouwen van een gezonde natuurlijk bacteriële
darmflora (met name in omgevingen met hoge
infectiedruk).

Gewicht
0 - 10 kg
10 - 25 kg
25 - 50 kg
50+ kg

Dosering
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml

Dosering volgens bovenstaande tabel (2-3 maal daags).

✔ Schadelijke bacteriën en hun toxines bindt zodat deze
onschadelijk worden.
✔ Stimuleert het immuunsysteem van het dier in de darm,
waardoor het dier zelf bijdraagt aan de bestrijding van
schadelijke bacteriën.
Zoolac® MULTIPASTE® kent naast de naast genoemde
toepassingen, enkele bijkomende mogelijkheden:
✔ Curatief in geval van acute diarree als gevolg van
dysbacteriose. Het zorgt voor een snel herstel en een
consistente darminhoud.
✔ Curatief in geval van acute diarree als gevolg van
schadelijke bacteriën of toxines
Zoolac® MULTIPASTE® is ontwikkeld op verzoek van
dierenartsen. Het is zeer smakelijk voor dieren waardoor
het gemakkelijk kan worden toegediend.
Zoolac® MULTIPASTE® is een natuurlijk product dat niet
overgedoseerd kan worden.

Gewicht
0 - 10 kg
10 - 25 kg
25 - 50 kg
50+ kg

Dosering
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml

Dosering volgens bovenstaande tabel (2-3 maal daags).

