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SNABB HJÄLP FÖR 
“SNABBA MAGAR”

DIETETISK TILLSKOTTSFODER 
VID DIARRÉ

Minimal viktminskning, 
därför att Biopect är optimerat 

för blandning i mjölk

SÅ VERKAR  biopect® : 
Plantfi brer bildar tillsammans med vätskan en 
massa som lägger sig som en skyddande hinna i 
de förstörda slemhinnevecken. Dessutom binder 
andra plantfi brer vätska, giftiga ämnen och 
bakterier som snabbt förs ut ur tarmen.

Elektrolyterna skapar en normal vätskebalans 
i tarmen.

Druvsockret hjälper upptagningen av elektrolyter 
och ger energi. 

Slemhinnevecken läker och tillståndet normali-
seras.

VARFÖR SKA DU ANVÄNDA 
biopect TILL DINA DJUR?      

· Biopect minimerar viktminskning vid diarré, 
  är avsett för inblandning i mjölk.

· Snabb bättring vid snabb insats.
      
· Kan också användas förebyggande.

· Lätt att använda – kan inte överdoseras.

· Naturprodukt – skapar inte resistens.

Hållbarhet: 
24 måneder efter tillverkningsdatum
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NON MEDICATED PRODUCT®   NON MEDICATED PRODUCT®   NON MEDICATED PRODUCT®

VAD ÄR biopect® ?

biopect® är ett dietiskt tillskottsfoder till kalvar, för att 
stabilisera vätske- och elektrolytbalansen.

biopect® består av specialbehandlade plantfi brer där 
elektrolyter och druvsocker är tillsatt.

biopect® är en fi n, granulerad, homogen och dammfri 
produkt utan risk för separation.

biopect® används i perioder med diarréproblem, oavsett 
om de är bakterie-, virus- eller foderbetingade.

biopect® används också förebyggande. Om det fi nns 
risk för fördröjelseeffekter som vid foderbyte, förfl yttning, 
inköpta djur och andra stressande situationer.

biopect® är baserat på naturliga produkter utan någon 
form av skadliga tillsatsämnen eller antibiotika.

DOSERING                 Medföljande mått (ca 50 g biopect)

Kalvar:                        Ge 1 mått biopect®, upplöst i 2-3 l ca. 400 C varm mjölk eller mjölkersättning, två gånger dagligen i 3-5 dagar. 
                                    Vid kraftigare diarré ges vid de två första giverna 2 mått biopect®, upprört i 2 l ca. 400 C varm mjölk, mjölkersättning eller vatten. 
                                    De följande dagarna ges normal dos i mjölk eller mjölkersättning. De angivna doseringarna gäller för en kalv på ca. 50 kg. 
                                    Justera doseringen upp eller ned i förhållande till kalvens vikt.

Andra 
djurarter:                   1 g/kg levande vikt, upprört i mjölk, mjölkertsättning eller vatten. Går även bra med toppdressing, 2 gånger dagligen i 3-5 dagar.

FÖREBYGGANDE:   Halv dos i tre dagar. 
                                   Vid diarré är det viktigt att djuren får rikligt med mjölk eller vatten att dricka. biopect bör alltid fi nnas tillhands då diarré kan 
                                   uppkomma på olika tider i de första levnadsveckorna. 
                                 

            Friskt tarmludd

I den friska tarmen är det en god balans i tarmfl oran, 
dominerad av mjölksyre-
bakterier som trivs i slemlagerna i slemhinnevecken. 
Näringsämnena blir nerbrutna och upptages snabbt 
genom tarmväggen tillsammans med den vätska som 
fi nns i tarmen. 

Ogynnsamma förhållanden kan ligga till grund för att 
skadliga bakterier förökar sig på tarmväggens 
slemhinneveck och sänder in giftiga ämnen i dessa. 

       Förstört tarmludd

Giftämnena gör tarmväggarna slappa samtidigt som det 
läcker vätska och elektrolyter i tarmen. Detta medför att 
det skyddande slemlagret förstörs. 

Tarmen är nu slapp och utsatt för ett kraftigt bakte-
rieangrepp, slemhinnevecken blir förstörda.

Det är inte mycket näringsämne och vätska som tas 
upp i detta tillstånd. Kalven är mycket försvagad av 
vätskebrist och har kraftig diarré.

PROBLEMET DIARRÉGoda 
bakterier       Protein  -  Kolhydrater Villi=tarmludd   Toxin    Patogen


