Mår magen bra...
Mår magen bra - då mår kroppen bra! En gammal sanning som åter kommit i fokus med ett ökat intresse för
förebyggande egenvård, kostens innehåll, nyttiga bakterier och tarmstimulerande preparat.
Forskningen är intensiv kring tarmens funktion och dess
betydelse för immunförsvar och metabolismen. Det är ju
egentligen självklart att om inte tarmen fungerar så hjälper det inte hur mycket näringsämnen vi tillför.

Registrerad hos Jordbruksverket.
Ingen karens.

Seriösa hästägare lägger stor vikt vid fodrets kvalitet, analys av
stråfoder och beräkning av foderstat med vitamin- och mineraltillskott. Det är när hästen trots detta har svårt att ta sig eller sätta
muskler som tarmens mikroflora och förmåga till näringsupptag bör
säkerställas. Det kan också vara viktigt att tänka på vid t.ex allergiska problem, utslag eller ”glanslöst” allmäntillstånd.
TARMENS MIKROFLORA
I tarmen lever enorma mängder ”nyttiga” bakterier som bryter ner
fodret och omvandlar det till näringsämnen som tas upp i tarmslemhinnan. Dessa bakterier skapar också en miljö som slår ut toxiska
bakterier. Vid obalans i tarmfloran kan toxiska bakterier föröka sig
och nedbrytningen av fodret påverkas. Samtidigt kan den ständigt
pågående nybildningen av tarmslemhinnan skadas så att näringsupptaget försämras. Dålig mikrokultur eller tarmslemhinna behöver
inte synas i avföringen. Både hästar och människor kan ha långvariga tarmstörningar utan uppenbara symtom.

Registrerad hos Jordbruksverket.
Ingen karens.

Med tillskottsfoder kompletteras fodergivan
utifrån individens behov och förutsättningar.
Ålder, prestation, utevistelse, foder, bete etc
styr behovet av tillskott.
Vid brist kan kroppsfunktioner påverkas och
leda till skador eller sjukdom.
Tillskottsfoder är byggstenar till kroppens processer och ges i förebyggande och vårdande
eller rehabiliterande syfte.
Trikems produktinformation bygger på
vedertagen kunskap kring metabolism och
beprövad erfarenhet.
Vid sjukdomstillstånd ska du alltid rådgöra
med veterinär.

BÖRJA NYSTA I RÄTT ÄNDE
Är du trots en bra foderstat inte nöjd med hästens allmäntillstånd
eller förmåga att ta sig och sätta muskler, är det klokt att försäkra
sig om att tarmen har optimala förutsättningar.
VIMITAL Harmoni innehåller bl.a en jästkultur som effektivt återställer tarmens balans. Normalt behöver du bara ge Harmoni under
en kort period för att rätta upp mikrofloran. Känsliga hästar kan
behöva återkommande behandlingar under året. Ofta lär du dig
när dessa perioder återkommer och kan finna yttre anledningar till
att hästen reagerar. Regelbunden användning av Harmoni hjälper
hästar med nervös mage och lös avföring.
DIARRE ÄR ETT SKADLIGT TILLSTÅND
Diarre är ett ur metabolistiskt perspektiv allvarligt tillstånd. Delar
av tarmens funktion är utslagen och mikrofloran är ur balans. Ofta
fokuserar vi på risker med vätskebrist, vilket självklart är ett akut
problem, men även efter diarren kan tarmbalansen vara rubbad
och tarmslemhinnan behöva återhämta sig.
VIMITAL Harmoni Pro ger snabbt resultat på hästar. Produkten
innehåller mycket hög koncentration av probiotiska bakterier som
är kapslade och därför oskadade når tarmen. Harmoni Pro ska visa
effekt inom 48 timmar och ges normalt endast under cirka 5 dagar.
Därefter kan hästen med fördel få VIMITAL Harmoni under någon
vecka för att säkerställa tarmbalansen.
VIMITAL Harmoni Pro används även framgångsrikt på hästar som
får rinnande diarre inför ex.vis tävling eller annan omställning, samt
på föl i samband med avskiljning.

Trikem har producerat vårdprodukter till djur i över 50 år. All tillverkning sker i vår fabrik utanför Malmö där vi
arbetar med utvalda kvalitetsråvaror och produktion i harmoni med naturen.

