Uvurderligt
for helbredet
Der er de seneste år sket en rivende udvikling indenfor ernæring til vores firbenede
venner, som kan give hunden et bedre og
også længere liv. En vigtig opdagelse, som
forskerne har gjort, er, at op mod 65% af immunforsvaret stammer fra en velfungerende
tarm; vigtig, fordi et sundt immunforsvar
er helt uvurderligt for helbredet. Med den
viden kan man derved målrette produktudviklingen i langt højere grad. Det er sket
med ProBiotic Live, der er det første funktionelle super premium hundefoder, som
indeholder en levedygtig bakterie.

Et afbalanceret og komplet foder, der
er baseret på års videnskabelig udvikling af probiotika, sikrer din hund et
godt immunforsvar
Af Peter Skodsborg

Masser af kærlighed og rigtig ernæring er omdrejningspunktet for vores hundes velbefindende.
Hvor kærligheden er en lidet konkret størrelse, er
det lidt nemmere med ernæringen; kræver blot lidt
sund omtanke. Sammen skaber de to faktorer et af
livets mest givende venskaber.

Det er et afbalanceret og komplet foder, der
er baseret på års videnskabelig udvikling af
probiotika til dyr – og i øvrigt også til mennesker. Dette foder er oplagt som din hunds
daglige måltid, idet bakterien som prikken
over i’et sikrer, at din hunds mave fungerer
optimalt – meget lig effekten fra drikkeyoghurt til mennesker. På grund af den nyeste
teknologi, der er udviklet af producenten,
garanteres bakteriens levedygtighed i foderet og dets lange holdbarhed.

Skaber sundt immunsystem
For at få den bedste sundhedstilstand hos
hunden, bør foderet bruges dagligt; dermed
er du med til at skabe et sundt immunsystem, der understøtter en sund mikroflora i
fordøjelsessystemet. Desuden medvirker det
til udvikling af en sund hud og pels og kan

med fordel bruges til hunde med allergier.
Den danske virksomhed Equidan Vetline,
der bl.a. forhandler ProBiotic Live, sælger
udelukkende gennem et veludbygget forhandlernet af dyrlæger, de bedste foderbutikker og petshops i Danmark og det
øvrige Skandinavien.

109 - Hvad betyder det?
ProBiotic LIVE er det første probiotiske premiumfoder til hunde, som
har opnået det fornemme kvalitetsstemplet 109.
109 refererer til mængden af probiotisk
bakterie i produktet pr. kilo. Probiotika er levende mikroorganismer – ofte
omtalt som den gode bakterie pga.
deres sunde egenskaber. 10 i 9ende
(en milliard) bakterier er den helt rigtige mængde af gode bakterier for at
opnå den ønskede effekt.   
ProBiotic LIVE følger de tre krav til et
probiotika:
• Levedygtig efter optagelse
• Dokumenterede fordele
• Høj koncentration

