ProBio+ pasta pro psy a kočky

Balení:
30ml
Léková forma:
Pasta
Aktivní látka:
Složení: Olej z tresčích jater, výtažek z mořských řas. Analytické složky: hrubý tuk 70 %, hrubý popel 5,5 %, hrubý protein
1,2 %, hrubá vláknina 0,1 %, obsah vlhkosti 0,4 %, sodík 0 %. Doplňkové látky (v 1 kg): Látka zvyšující stravitelnost:
probiotikum, Enterococcus faecium (NCIMB 10415, E1707 3X1011 CFU). Vitamíny: alfa-tokoferol 7 500 mg, kyselina
askorbová 3a300 5 000 mg, tiamin 1 000 mg, riboflavin 2 000 mg, pyridoxin hydrochlorid 1 000 mg, menadion 500 mg,
kyanokobalamin 30 000 μg, D-pantothenát vápenatý 6 000 mg, nikotinamid 5 000 mg. Pojiva, protispékavé látky a
koagulanty: kaolín E559 150 000 mg.
Detail:
Probiotikum: Za účelem podpory zažívání u psů a koček přípravek obsahuje živé prospěšné kvasinky, které stabilizují střevní
flóru a podporují fyziologické trávení v případech zažívacích potíží a stresu. Vitamíny skupiny B: Podporují zdravé zažívání.
Předcházejí nechutenství. Vitamín E: Zlepšuje imunitní odpověď u koček a psů. Threonin: Aminokyselina nezbytná pro
dobrý zdravotní stav střev psů a koček. Pro sekreci hlenu ve střevě je potřebná vysoká koncentrace threoninu. Hlen chrání
střevní stěnu před: patogeny a endotoxiny, ztrátou vody, fyzickým poškozením, působení trávicích enzymů. Vitamín C: U
psů a koček působí jako přirozený antioxidant.
Popis:
Podporuje zažívání psů, štěňat, koček a koťat. Doplňkové krmivo pro psy, štěňata, kočky a koťata. Obsahuje Enterococcus
faecium, vitamíny, kaolín. Zajišťuje přísun vitamínů a dalších živin pro podporu zažívání.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

ProBio+ pasta
Podporuje zažívání psů, štěňat, koček a koťat.
Doplňkové krmivo pro psy, štěňata, kočky a koťata. Obsahuje Enterococcus faecium,
vitamíny, kaolín. Zajišťuje přísun vitamínů a dalších živin pro podporu zažívání.
Probiotikum: Za účelem podpory zažívání u psů a koček přípravek obsahuje živé
prospěšné kvasinky, které stabilizují střevní flóru a podporují fyziologické trávení v případech
zažívacích potíží a stresu. Vitamíny skupiny B: Podporují zdravé zažívání. Předcházejí
nechutenství. Vitamín E: Zlepšuje imunitní odpověď u koček a psů.
Threonin: Aminokyselina nezbytná pro dobrý zdravotní stav střev psů a koček. Pro
sekreci hlenu ve střevě je potřebná vysoká koncentrace threoninu. Hlen chrání střevní stěnu
před: patogeny a endotoxiny, ztrátou vody, fyzickým poškozením, působení trávicích
enzymů.
Vitamín C: U psů a koček působí jako přirozený antioxidant.
Složení: Olej z tresčích jater, výtažek z mořských řas.
Analytické složky: hrubý tuk 70 %, hrubý popel 5,5 %, hrubý protein 1,2 %, hrubá
vláknina 0,1 %, obsah vlhkosti 0,4 %, sodík 0 %.
Doplňkové látky (v 1 kg): Látka zvyšující stravitelnost: probiotikum, Enterococcus faecium
(NCIMB 10415, E1707 3X1011 CFU). Vitamíny: alfa-tokoferol 7 500 mg, kyselina
askorbová 3a300 5 000 mg, tiamin 1 000 mg, riboflavin 2 000 mg, pyridoxin hydrochlorid

1 000 mg, menadion 500 mg, kyanokobalamin 30 000 μg, D-pantothenát vápenatý 6 000 mg,
nikotinamid 5 000 mg. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty: kaolín E559 150 000 mg.
Krmný návod: Podávejte 2-3krát denně; štěňata (do 3 kg): 1 ml; malí psi (do 5 kg): 2 ml;
střední psi (5-15 kg): 3 ml; velcí psi (15-30 kg): 5 ml; koťata: 1 ml; kočky: 2 ml;
Podávejte perorálně nebo přidávejte do krmiva, dokud je to považováno za nezbytné.
Balení: 30 ml
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro orální podání u zvířat. Nepřekračujte
doporučenou dávku. Před použitím se poraďte s veterinárním lékařem.
Podmínky pro skladování: Uchovávejte v suchu v originálním balení při teplotách do 25 °C.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Po použití vždy uzavřete
víčkem.

