
Effekta Carbon pasta 
Kolpasta med tannin för att minska risken för problem med matsmältningen 

Sammansättning: 

Vatten, vegetabilisk aktivt kol 

(36%), natriumklorid, kaliumklorid 

Tillsatser, mg/kg: 

Sensorisk 

Tannin (kastanj extrakt) 85.000 

 

Analytiska beståndsdelar: 

Råprotein  <1,0 % 

Råfett   <1,0 % 

Råaska  4,9 % 

Växttråd  17,4 % 

Vatten  48,9 % 

Nettovikt: 

275 gram per patron 

12 patroner per kartong 

Batch nr: 

Se batch- och datum etikett. 

Bäst före: 

Se batch– och datum etikett. 

Förvaring: 

Svalt och torrt, max 30°C 

Prokalia AB 

Lilla Västergatan 1 

274 32 SKURUP 

Anders Olsson - 0411-497 52 

Stefan Jakobsson - 0411-497 53 

prokalia@kemikalia.se 

Användning av Effekta Car-

bon Pasta: 

* Skär av patronens topp och 

skruva på den medföljande 

spetsen på patronen. 

* Sätt fast patronen i dose-

ringspistolen och lyft upp kons 

huvud över horisontell ställ-

ning och öppna dess mun. 

* För in doseringspistolen-

framåtriktad-i munnen tills 

den når framtänderna och 

töm patronen i takt med att 

kon sväljer. 

* Bör endast ges till djur som 

kan svälja normalt. 

Ta loss patronen från dose-

ringspistolen genom att hålla i 

den med en hand och dra 

kolvstången HELT tillbaka med 

den andra handen. 

 

 

Näringsändamål: Tillskottsfoder till mjölk-

kor hästar och andra djur. Aktivt kol och 

tannin bidrar till stabilisering av mag-

tarmkanalen på djur med matsmältnings-

störningar och minskar även förekomsten 

av toxiner. 

Egenskaper: Effekta Carbon Pasta bidrar till 

en sund mag-tarm funktion, stimulerar di-

gestionen och binder enterotoxiner och 

mykotoxiner. Tannin bidrar tillsammans 

med kol till en stoppande effekt av lös avfö-

ring. 

Bruksanvisning:  

Mjölkkor: Använd 2 patroner per ko daglig-

en i 3-4 dagar eller efter veterinärens re-

kommendation. 

Kalvar: 2 pumpslag, morgon och kväll, i 2-4 

dagar. 

Hästar över 300kg: Använd 1 patron två 

gånger om dagen i 3-4 dagar. Ges ej till häs-

tar som lider av kolik. 

Suggor: ½ patron två gånger dagligen i 2-4 

dagar. 

Djur under 125kg: Använd ½ patron två 

gånger dagligen i 3-4 dagar. 

Djur under 50kg: 1-2 pumpslag, morgon 

och kväll i 2-4 dagar.  

1 pumpslag = 15 gram 


