Název: IMUdog XL 150ml
Imunokomplexní doplňkové krmivo PRO PSY A ŠTĚŇATA OBŘÍCH PLEMEN SE SUŠENÝM KOLOSTREM (MLEZIVEM) doplněný
o probiotika a prebiotika.
Charakteristika:
Přípravek IMUdog XL - optimální složení a vysoká koncentrace sušeného nativního mleziva (kolostra) a synergické působení
pro i prebiotické kultury vytváří na střevní bariéře neprostupnou vrstvu, složenou zejména z imunoglobulinů a vitamínů,
které jsou v kolostru ve vysoké míře obsažené v přírodní, nikoliv syntetické formě a tvoří ve střevě nepříznivé prostředí pro
původce bakterií střevních onemocnění, a tudíž brání přemnožení patogeních bakterií. Navíc kolostrum zvyšuje imunitní
bariéru na sliznici střev.
Cílový druh zvířat: Pes
Použití:
•
Prevence a léčba střevních onemocnění i při jakýchkoliv zažívacích problémech.
•
Obnova střevní mikroflóry po léčbě antibiotiky.
•
Při zhoubných onemocněních.
•
Při poruchách imunity.
•
Při problémech s příjmem potravy.
•
Po chirurgických zákrocích.
•
Při kožních onemocněních a alergiích.
•
Po vakcinaci.
•
Po odčervení.
•
Na podporu trávení.
•
Při změně druhu krmiva.
•
V rámci rekonvalescence.
•
Pro zvířata před, v průběhu a po stresové zátěži.
•
Pro zvířata s vyšší fyzickou zátěží a pracovním výkonem.
•
Preventivní podávání u štěňat a mladých jedinců.
•
Preventivní podávání u gravidních a laktujících fen.
•
Preventivní podávání u stárnoucích a starých jedinců.
Charakteristika:
sněhově bílý prášek s vůní po sušeném mléčném produktu
Složení:
čekankový inulin, sušené mlezivo (kolostrum)
Analytické složky:
Hrubý protein ...................... 18,6 %
Obsah tuku .......................... 0,9 %
Hrubý popel ......................... 0,65 %
Hrubá vláknina................... 0,8 %
Doplňkové látky - mikroorganismy:
E25 Lactobacillus acidophilus (DSM 13241) ................... 15 x 1010 CFU/kg
E1705 Enterococcus faecium (NCIMB) ..................................10 x 109 CFU/kg
Dávkování:
•
štěňata a psi o hmotnosti 20-40 kg ........................................................... 1/2 čajové lžičky
•
psi o hmotnosti 40-60 kg ................................................................................. 1x čajová lžička
•
psi o hmotnosti 60 kg a více .......................................................................... 2x čajová lžička
•
Zvýšená námaha/stres/služeb. a sport. plemena: .............. 2násobek denní dávky
Imudog XL podáváme preventivně jedenkrát denně na krmivo, nejméně 30 dní. Imudog XL v balení 150ml při denním
podávání 1x čajové lžičky pokryje 30 dávek. Nepřekračujte doporučenou denní dávku, ani ji nesnižujte!!!
Kontraindikace:
Nejsou známy.
Skladování:
Kvůli nativní probiotické kultuře při pokojové teplotě do 22 ºC. POZOR! Nevystavujte přímému slunečnímu záření!!!
Nežádoucí účinky:
Žádné nebyly pozorovány. Při výskytu informujte neprodleně svého veterinárního lékaře.
Výrobce: CZ 801674-01, Dodavatel: IMUpet, s.r.o., IČ: 03132978, e‑mail: obchod@imupet.cz
Obsah: 84 g v 150 ml dóze, datum spotřeby a šarže uvedena na dóze.
www.imupet.cz
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