Solanum
performance-&
plejeprodukter

Solanum Colon Aid - tarmflora/sandkolik

AKTUELLE
produkter til
mave- og
tarmproblemer

¾ Nervøs mave
¾ Sand-kolik
¾ irriteret tarm evt. på grund af ophobet jord og sand
¾ Ubalance i tarmfloraen
Solanum Colon Aid indeholder MSM (methylsulfonylmethan), tørret kartoffelekstrakt, loppefrøskaller,
bukkehornsfrø, probiotika og prebiotika.
Solanum Colon Aid normaliserer tarmfunktionen. Sand og eventuelle andre ophobninger af uopløselige
partikler fanges af Colon Aid, da blandingen bliver en tyk gele i hestens tarm.
Tarmfloraen normaliseres ved hjælp af sunde bakterier.
Anbefalet daglig mængde: 50 gram (indeholder 10 gram MSM).
Indtagelse: pulveret blandes i en reduceret mængde af hestens normale foder.
En kur på 5 til 10 dage kan afhjælpe mange problemer med nervøs mave og kan også forebygge skader på
tarmvæggene på grund af sand og jord.
Indeholder ingen stoffer der er forbudt af FEI og Jockey Club.
1 kg rækker til i alt 20 dage. Solanum Colon Aid fås i 1 kg og 5 kg.

Solanum Probiotics – mod nervøs mave
Solanum Probiotics normaliserer føllets eller hestens tarmflora ved hjælp af de sunde bakterier Lactobacillus
acidophilus og Bifidobacterium.
Pulveret kan evt. opslæmmes i lidt vand og indgives direkte i munden med en engangssprøjte. Pulveret kan
også blandes i foderet.
Anbefalet daglig mængde til føl: 4 gram. Anbefalet daglig mængde til plage, ponyer og heste: 8 – 16 gram.
Probiotics indeholder druesukker, Bio-Mos 4000 mg/kg, prebiotika og probiotika (Lactobacillus acidophilus og
Bifidobacterium) i alt 2 milliarder cfu pr. gram.
400 gram rækker til i alt 100 dage for føl og 25 til 50 dage for heste.
Solanum Probiotics fås i 400 gram bøtter og spande af 1,5 kg.

Micro Flora

– regulerer tarmfloraen – fortrænger usunde bakterier

Hurtigt virkende blanding af mælkesyrebakterier, eddikesyrebakterier, fructo oligo saccharid (fos), Mannan
oligo saccharid (bio-mos) og Sacchronmyces cerevisae i en 60 ml doseringssprøjte.
Anbefalet mængde: Heste: 30 ml pr. dag i 2 dage. Føl: 20 ml pr. dag i 3 dage.
Vedligeholdelse: Solanum Probiotics eller Solanum Colon Aid.
Indhold pr. 60 ml:
9
Lactobacillus Acidophillus
90 x 10 cfu
9
Bifidobacterium
30 x 10 cfu
9
Saccharomyces cerecvisiae
6 x 10 cfu

Gastro Pro – mod stressmave

Solanum Colon Aid - renser tarmsystemet og normaliserer tarmfloraen
Solanum Probiotics - normaliserer tarmfloraen
Solanum Micro Flora - normaliserer tarmfloraen, gel i plastsprøjte

Solanum Sand Free - sandkolik

Solanum Gastro Pro - beskytter mave-slimhinden
Solanum Sand Free - renser tarmsystemet og forebygger sandkolik

Rheumacure A/S

www.rheumacure.com

¾ Beskytter mavens slimhinder.
¾ Modvirker for kraftig mavesyre.
¾ Danner beskyttende gel i maven.
Solanum Gastro Pro indeholder æblefibre-ekstrakt (Lecithin), L-glutamin, Magnesiumtrisilikat Magnesiumoxid,
Simethicone, Aluminiumhydroxid gel, Kalciumkarbonat, Ulmus rubra (rødelm), Filipendula ulmaria (mjødurt),
Althaea officinalis (lægestokrose), Plantago major (glat vejbred), Calendula officinalis (morgenfrue) og
Matricaria recutita (kamille).
Anbefales daglig mængde i 14 dage ved akut stressmave
Heste: 3 x 30 gram helst fordelt over 3 måltider. Føl: 3 x 15 gram helst fordelt over 3 måltider.
Ved forebyggelse og vedligehold den halve mængde.
Solanum Gastro Pro fås i spande af 1,3 og 5 kg.

T: 55868011

Sand Free består af pulveriseret loppefrøskaller (HUSK), der danner en gelé i hestens tarm. Denne gelé
fanger sand, jord og andre uopløselige urenheder, hvorved tarmen renses.
Anbefalet daglig mængde: 50 gram.
Solanum Sand Free fås i 1,5 kg og 5 kg.
Rheumacure A/S
www.rheumacure.com
Advarsel: ved alvorlig kolik eller diarré skal dyrlæge konsulteres.
T: 55868011

