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BIOSA PET 

ETT STARKT IMMUNFÖRSVAR 

BÖRJAR I MAGEN! 

 

BIOSA PET är ett 

flytande 

fodertillskott 

bestående av 

noggrant utvalda 

ekologiska, GMO-

fria, örter som fermenterats med 

mjölksyrakulturer. BIOSA PET är full av 

levande, välgörande probiotika som 

återställer och stabiliserar den livsviktiga 

mikrofloran. 

✓ Rensar ut slaggprodukter 

✓ Stimulerar 

matsmältningsfunktionerna 

✓ Skapar förutsättningar för ett 

starkt immunförsvar 

MER ÄN BARA PROBIOTIKA: 

BIOSA PET innehåller ekologiska, GMO-fria örter 

som fermenterats med hjälp av en unik 

sammansättning av hela 8 starka stammar av 

mjölksyrabakteriekulturer. Örterna har god 

inverkan på matsmältningen hos alla djurslag och 

fermenteringen bevarar verksamma ämnen och 

ökar biotillgängligheten.  

BIOSA PET har ett lågt pH-värde (3) som 

ytterligare hjälper till att stimulera en hälsosam 

mikroflora. Lågt pH stimulerar även 

enzymproduktionen och gynnar spjälkningen av 

födan och ökar näringsupptaget. 

FÖR ALLA HUSDJUR 

Hundar, katter, fiskar, burfåglar, höns, 

kaniner, råttor, möss, hamster, marsvin, 

gerbiler, ormar, ödlor, illrar……… 

ENKEL ATT ANVÄNDA - BLANDA MED MAT 

ELLER VATTEN 

Hund, katt, smådjur: ½-1 ml / 1 kg kroppsvikt 

blandas i mat eller dricksvatten. 

Burfåglar och höns: Ca. 30 ml per 1 liter 

dricksvatten. 

Akvarier: Ca. 10 ml per 100 liter vatten efter varje 

vattenbyte för kristallklart vatten och en naturlig 

balans, utan kemikalier, som fiskar och växter kan 

frodas i. 

INNEHÅLL: INNEHÅLL: VATTEN, EKOLOGISK 

RÖRSOCKERMELASS (mat till 

bakteriekulturerna, efter fermentering är allt 

socker förbrukat och borta), 

MJÖLKSYRAKULTURER, ORGANISKA SYROR, 

EKOLOGISKA ÖRTER (anis, fänkål, lakritsrot, 

basilika, bockhornsfrö, dill, enbär, fläder, 

ingefära, kvanne, körvel, oregano, 

pepparmynta, persilja, romersk kamomill, 

rosmarin, salvia, brännässla, timjan).  

✓ Kan användas i kombination med allt 

foder och all medicinering 

✓ Är mjölk- och sockerfri 

✓ Stimulerar matsmältning och aptit 

✓ Återuppbygger tarmfloran efter 

antibiotikabehandlingar 

BIOSA PET innehåller endast rent vatten som bärare. 

BIOSA PET är certifierat ekologisk och helt fri ifrån 

animalier, syntetiska näringsämnen, sulfater, 

hydrolysat, smakämnen, färgämnen, mjölkprodukter, 

socker och salt. 

BIOSA PET säljs i 500 ml flaska samt praktisk 3 liters 

bag-in-box. 


