ANIMAL BIOSA
ETT STARKT IMMUNFÖRSVAR BÖRJAR I MAGEN!
100% naturligt, ekologiskt, örtferment som stärker mikrofloran och främjar ett starkt
immunförsvar.
ANIMAL BIOSA gick tidigare under namnen Biosa Pet/Horse, Biosa Garden och Biosa Air. Nu
har vi slagit ihop alla dessa till 1 fantastisk produkt, med oändligt många
användningsområden!

ANIMAL BIOSA är ett flytande örtferment bestående av noggrant utvalda ekologiska och
GMO-fria örter som fermenterats med mjölksyrakulturer.
ANIMAL BIOSA har ett lågt pH-värde och är full av levande, välgörande mikroorganismer som
återställer och stabiliserar den livsviktiga mikrofloran.
Under fermenteringen bildas organiska syror som ger produkten ett pH-värde på cirka 3.
Detta låga pH stimulerar aptit, näringsupptag och matsmältning hos djuret. Fermenteringen
medför dessutom att örternas verksamma ämnen görs mer biotillgängliga.
ANIMAL BIOSA framställs genom att ekologisk sockerrörsmelass och örter fermenteras med
hjälp av mjölksyrakulturer. Under fermenteringen förbrukas allt socker i melassen vilket
innebär en helt sockerfri slutprodukt.
När mikroorganismerna förbrukat allt socker i melassen är fermenteringen färdig. Det låga
pH-värdet och bristen på socker/näring håller nu mikroorganismerna i ANIMAL BIOSA i ett
slumrande viloläge. Men så snart mikroorganismerna når djurets matsmältningskanal
aktiveras de och börjar föröka sig. Tillsammans med tarmens befintliga bakterieflora bildas
ett försvar som tar upp kampen mot de skadliga mikroorganismerna.
ANIMAL BIOSA
✓ stimulerar matsmältning och aptit
✓ skapar ett gott och stabilt immunförsvar
✓ förebygger och lindrar magproblem
✓ rensar ut slaggprodukter och bygger upp tarmslemhinnan
✓ kan användas för både invärtes och utvärtes stabilisering av mikrofloran
✓ kan användas i kombination med allt foder och all medicinering
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✓ är oumbärlig vid foderbyten, nedsatt matlust, dåligt näringsupptag
✓ återställer tarmfloran efter antibiotikabehandlingar
✓ är mjölk- och sockerfri

ANIMAL BIOSA för alla djur
Hundar, hästar, får, höns, katter, fiskar, kor, strutsar, lamor, burfåglar, kaniner, råttor, möss,
hamster, marsvin, gerbiler, ormar, ödlor, illrar...

ANIMAL BIOSA – mer än bara fodertillskott
✓ Stryk ut på kroppen för att hålla flugor och insekter borta
✓ Behandla hovar utvärtes mot strålröta, fång
✓ Behandla sår och insektsbett
✓ Behandla svampangrepp och hudinfektioner
✓ Behandla box, stall och gödsel för bättre miljö
✓ Kan motverka fång, strålröta och andra hovproblem som orsakas av rubbning i
bakteriefloran
Mikroorganismerna i animal biosa säkrar en effektiv kompostering av djurens gödsel, med
mindre ammoniakbildning och bättre miljö som följd.

ANIMAL BIOSA – doseringar
❖ Häst: Daglig dosering på min 1 ml / 5 kg kroppsvikt:
❖ 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 & dammar: Ca 10 ml per 100 liter vatten efter varje vattenbyte.
❖ Lantdjur: < 30 kg: ½-1 ml / kg kroppsvikt; > 30 kg: 1-1½ ml / 5 kg kroppsvikt.
ANIMAL BIOSA tillverkas I lokaler godkända för livsmedelsproduktion och är
livsmedelsklassad. Därför kan den säkert konsumeras av både människor och djur.
❖ Människor: 20-30 ml dagligen.
UNDERHÅLLSDOS BÖR ALLTID PROVAS UT INDIVIDUELLT.

ANIMAL BIOSA som effektiv luktborttagning
ANIMAL BIOSA motverkar bildandet av en rad olika flyktiga ämnen som kan orsaka dålig lukt
och gör luften behaglig att andas och förbättrar inomhusklimatet för både människor och
djur.
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Så fungerar det:
När luktkällan duschas med ANIMAL BIOSA binds en lång rad olika flyktiga ämnen – till
exempel ammoniak – i vätskan. Mjölksyrabakteriernas produktion av organiska syror sänker
pH-värdet och den sura miljön motverkar förruttnelse i det organiska materialet, motverkar
bildandet av skadliga gaser och flyktiga kvävebindningar.
ANIMAL BIOSA MASKERAR INTE LUKTEN - DEN TAR BORT DEN!
Oändliga användningsområden:
✓ Avlopp / septitank / latrin
✓ Kattoaletter
✓ Hundbäddar och fällar
✓ Pälsdjur / fåglar / kräldjur
✓ Burar / terrarier
✓ Golv / mattor / dörrmattor
✓ Bil, båt, camping & fritid
✓ Möbler
✓ Städning / rengöring
✓ Maskintvätt: kläder, fällar, bäddar
✓ Soptunnor
✓ Stall & hundgårdar
Användning luktreducering:
ANIMAL BIOSA används koncentrerad direkt på luktkällan eller blandas med vatten till
önskad spädning omedelbart före användning. Duscha med t.ex. blomdusch över alla ytor
där organiskt material orsakar luktproblem.
Duscha i alla rum med 1:10 - 1:20 spädning 1 gång per dag för en fräsch inomhusmiljö.
Behandla i bil, husvagn och husbil på samma sätt.
Den doft som själva produkten initialt efterlämnar kan upplevas som lite sur, eller syrlig, men
den försvinner snabbt och kvar blir... ingen lukt alls!

ANIMAL BIOSA i trädgården
Den unika kombinationen av mikroorganismer i ANIMAL BIOSA ger större skördar, med
högre näringsinnehåll och längre hållbarhet. Grödan blir livskraftigare och står emot
skadeangrepp vilket avsevärt reducerar behovet av växtskyddsmedel.
✓ Rikare skördar av frukt och grönt
✓ Större plantor och rotsystem
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✓ Rikare blomning och bladverk
✓ Bättre kompostering

ANIMAL BIOSA kan användas som jordförbättring, t.ex. i köksträdgården, i rabatten, i
drivhuset, vid frögroning, för fruktträd, bärbuskar och växter.
ANIMAL BIOSA kan även användas för alla krukväxter, både inne och ute.
ANIMAL BIOSA gör underverk för gräsmattan, utan gifter och kemikalier!

Kompostera mera!
Omsättningen i komposten ökas effektivt med hjälp av ANIMAL BIOSA. Administrationen kan
inte bli enklare: Vattna komposten med 200ml ANIMAL BIOSA per 10 liter vatten. Ca.
varannan vecka.

Trädgårdsdammen
ANIMAL BIOSA gör det möjligt att skapa en sund mikrobiell balans i vattenmiljön så att de
organismer som skapar ohälsosamma gaser blir utkonkurrerade. På så sätt skapas bättre
villkor för de goda bakterier och svampar som är essentiella för återskapandet av en sund
vattenmiljö i naturlig balans, där växter och fiskar frodas.
✓ Löser problemet med grumligt vatten
✓ Minskar algtillväxten
✓ Förbättrar fiskens hälsa och livsvillkor
✓ Tar bort dålig lukt
✓ Minskar bottenslammet
✓ Skapar en vattenmiljö i naturlig balans
Observera att ANIMAL BIOSA inte fungerar tillsammans med UV-filter eftersom UV-filter
dödar alla bakterier.

ANIMAL BIOSA för algborttagning
Använd ANIMAL BIOSA koncentrerad direkt på ytan eller med spädning 1 del ANIMAL BIOSA
till 2 delar vatten. Låt verka tills alla alger är döda. Spola med vatten och borsta rent.

ANIMAL BIOSA Innehåller
ANIMAL BIOSA Innehåller: Vatten, ekologisk rörsockermelass (efter fermentering är allt
socker förbrukat och borta), mjölksyrakulturer, extrakt av ekologiska örter (anis, fänkål,
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lakritsrot, basilika, bockhornsklöver, dill, enbär, fläder, ingefära, kvanne, körvel, oregano,
pepparmynta, persilja, romersk kamomill, rosmarin, salvia, brännässla, timjan).
Analytiska beståndsdelar: Vatten 97,7%, råprotein <0,2%, växttråd <0,3% råfett <0,4%,
råaska <0,4%, Natrium <0,023%.

ANIMAL BIOSA säljs i:
•

3 liters bag-in-box med längre hållbarhet eftersom inget syre kommer till

•

5 liters dunk

•

500 ml flaska.

Oficcially controlled organic per EC No 834/2007 and others Aut.no.1081155 Control
authority DK-ÖKO-050
VIKTIGT! Information om alla produkter (foder, tillskott, etc) som innehåller någon form av
mynta/pepparmint:
BIOSA HORSE innehåller extrakt av mynta, som kan innehålla den i norden dopingklassade
substansen levomenthol. Eftersom de nordiska länderna har ett dopingreglemente som
avviker från FEI:s tvingas vi rekommendera en karenstid på 96 timmar i
tävlingssammanhang.
Det är dock i princip helt osannolikt att den levomenthol som förekommer i ett vattenlösligt
örtextrakt skulle kunna ge utslag på något dopingtest. Trots detta vill vi ändå vara på den
säkra sidan och varna för att hästägare kan få påpekan vid stallkontroll.
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