
   bevat vinasse (een microbieel bijproduct van thermostabiele 
Lactobacillus acidophilus), het kleimineraal zeoliet (clinoptiloliet) én 
gistcelwandfragmenten. Hierdoor bindt het schadelijke bacteriën en hun gifstoffen, 
evenals grote hoeveelheden vocht en draagt zo bij aan een vaste darminhoud. 

5 effecten in één toepassing!
• Bindt vocht in de darmen waardoor de darminhoud vaster wordt
• Bindt schadelijke bacteriën en hun toxines zodat deze onschadelijk worden
• Ondersteunt de groei van nuttige bacteriën in de darmflora, zodat deze sterker worden dan

de schadelijke bacteriën
• Het stimuleert de immuunsysteem van het dier in de darmen, waardoor het dier zelf bijdraagt

aan de bestrijding van schadelijke bacteriën
• Beschermt de darmen tegen aanhechting van schadelijke bacteriën

MULTI PASTE®ZooLac®ZooLac®
Stabiliseert de spijsvertering en 
onderhoudt het evenwicht van de 
darmflora.
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Hoe werken pathogenen?

Cytokineproductie Aantasting van enterocyten

Adhesie is noodzakelijk ter bescherming tegen pathogenen. 
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De werking van 

kan worden toegediend in 
combinatie met antibiotica.
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Instructies voor gebruik:
ZooLac® MULTI PASTE® wordt toegediend door middel van een gebruiksvriendelijke
spuit, die tevens dient als verpakking van het product. Voorafgaand aan de toediening
de spuit instellen op de benodigde hoeveelheid en vervolgens de paste op de tong van 
het dier plaatsen. ZooLac® MULTI PASTE® kan eventueel ook gemengd worden onder het 
voer.
De toediening is eenvoudig omdat ZooLac® MULTI PASTE® een aangename smaak 
heeft. Het product dient bij normale kamertemperatuur te worden bewaard. Indien 
bewaard in de koelkast, moet het product eerst op kamertemperatuur worden gebracht 
alvorens het wordt toegediend.

Natuurlijk product:
ZooLac® MULTI PASTE® is een natuurlijk product dat niet overgedoseerd kan worden. Bij 
acute diarree is aan te raden de eerste dosis te verdubbelen. Daarna om de 12 uur 
toedienen tot de ontlasting volledig normaal is.

Dosering:
Dosering volgens de tabel (2-3 maal daags)

Gewicht Dosering

0-10 kg 1 mL

10-25 kg 2 mL

25-50 kg 3 mL


