FIBERPLEX

Många av våra hästar har problem som kan härledas till bekymmer i matsmältningsapparaten. Magsår och obalans i tarmfloran är vanligt förekommande hos
exempelvis tävlingshästar. Stress, höga kraftfodergivor, för lågt fiberinnehåll
mm anses vara orsakerna till dessa problem. Symtomen är många gånger
svåra att upptäcka men en gemensam nämnare anses vara nedsatt prestation.
Fiberplex är bredspektrigt vilket innebär att den ger en positiv inverkan på en
stor del av matsmältningsapparaten. FiberPlex är baserat på ett fiberkomplex
och lecitin som tillsammans är aktivt i en stor del av matsmältningsapparaten.
Lecitin ska finnas i magsäcken och skyddar där slemhinnorna mot magsyra.
Fiberplex innehåller också fiberkoncentratet PV70, utvunnet av cellväggarna
från svensk potatis, som vid försök visat sig ge en ökad enzymaktivitet. Detta
bidrar till att proteinet i fodret omsätts effektivt bl. a genom att den essentiella aminosyran lysin frigörs. PV70 verkar huvudsakligen i bukspottkörtel och
tunntarm. Fiberplex innehåller även en fermenterad jästkultur som ger näring
åt mikroorganismerna i blind- och grovtarm. En frisk mikroflora är viktig då den
leder till bättre näringsupptag av fodret, vilket i sin tur leder till bättre prestation. Inulin samverkar med jästkulturen för att hjälpa nyttiga mikroorganismer
att etablera sig i tarmen och balanserar på detta vis pH i mage och tarm. Detta
leder till att fodret bryts ned bättre vilket ger ett effektivare näringsupptag av
grov- och kraftfoder.
Fiberplex har en hög vattenhållande förmåga vilket är viktigt om hästen har
diarré. Diarré uppkommer vid störning av tarmfloran, vilket gynnar tillväxten
av fel sorts bakterier som stör tarmkulturen. Nedbrytningen av fodret påverkas
då negativt vilket i sin tur påverkar näringsupptaget och i förlängningen även
immunförsvaret på ett negativt sätt. FiberPlex är också berikad med viktiga
B-vitaminer och aminosyran metionin. Detta ger en fördröjd maxhalt av både
insulin och glukos i blodet. I praktiken ger detta lugnare hästar med större välbefinnande som följd, vilket är viktigt för hästar med stressrelaterade problem
i matsmältningsapparaten. Fiberplex finns också som Fiberplex Sensitive för
hästar med extra känslig matsmältningsapparat samt de som inte tål jäst.

Produktbeskrivning: Dietiskt fodertillskott till häst.
Användningsområde: Motverkar matsmältningsstörningar samt problem med magen.
Dosering: Häst upp till 500kg: 1,5dl pulver blandas väl med 3,5dl vatten. Ges 2ggr/dag i 1-6 månader.
Häst över 500kg: 2dl pulver blandas väl med 4,5dl vatten. Ges 2ggr/dag i 1-6 månader.
C-ponny och mindre: 1dl pulver blandas väl med 2,5dl vatten. Ges 2ggr/dag i 1-6 månader.
Blandas i omedelbar anslutning till utfodringstillfället, fördela blandningen i kraftfodergivan Det rekommenderas
att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs
Sammansättning: Fibrer av potatisens cellväggar, fermenterad jäst, lecitin, inulin
			1000g		45g
Tillsatser:
Metionin 		

1200mg 		

558mg

Vitamin B1 		

400mg 		

54mg

Vitamin B6 		

8000mg 		

18mg

Folsyra (B9)		100mg		5mg
Vitamin B12		34mg		2mg

Art nr 1192
Art nr 1125
Art nr 1133

900g
2,7kg
6kg
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