GLOSSY COAT & Skin Conditioner

60 db szórókapszula
SPECIÁLIS KÉSZÍTMÉNY KUTYÁK ÉS MACSKÁK RAGYOGÓ BUDÁIÉRT, BŐRÜK EGÉSZSÉGÜKÉRT
Összetétel (kapszulánként)
Hatóanyag

Mennyiség

Halolaj, melyben:
Eicosapentaenoic-sav (EPA)
Docosahexaenoic (DHA)
E vitamin

500 mg
90 mg
25 mg
5 mg

Mesterséges színezék, aroma, laktóz, tartósítószer, glutén és élesztőmentes!
Célállat

Kutya, macska

Hatása

Az állatok nem képesek előállítani, bár rendkívül nagy szükségük van telítetlen zsírsavakra (EFA). Ezek
egyik élettanilag nélkülözhetetlen csoportja az Omega 3 zsírsavak. Az Omega 3 zsírsavak részt vesznek a
sejtmembránok felépítésében, részt vesznek a fehérvérsejtek munkájában, megóvják a bőrt a
kiszáradástól, síkosítják az ízületeket, segítik a kromoszómák stabilitását és növekedést, javítják az
agyműködést, megóvják a testet a kihűléstől, javítják a nyirok- és vérkeringést, támogatják a sejtek
növekedését és regenerálódását, valamint energiával látják el a testet.
Az Omega 3 zsírsavak további fontos pozitív hatása, hogy csökkentik az esetleges gyulladások, akár az
ízületekben is.

Javallat

Fiatalkori adagolása is támogatott, mivel élettani fejlődési szempontból elengedhetetlen összetevőket
tartalmaz, de mindezek mellett elősegíti a kölykök tanulási folyamatait is.
Felnőttkorban főleg az egészséges és ragyogó kültakaró, szőrzet és bőr, az előnyös és látványos megjelenés
kialakításához javasolt. Felnőtt korban a kúraszerű adagolása a javasolt: egy hetes szüneteket követően egy
hetes adagolás.
Szemlék és versenyek előtt már 3-4 héttel korábban javasolt megkezdeni a folyamatos kezelést.
Idős korban a folyamatos adagolás vagy a váltott napi alkalmazás (minden második napi adagolás) javasolt!

Adagolás A napi adagnak megfelelő mennyiségű kapszulát törje fel, majd a tartalmát szórja az eledelre és keverje
össze vele!
Állatfaj
Macska (6 hónapos kortól)
Kölyök és kistestű kutya (2,5 kg – 10 kg)
Közepes testű kutya (10 – 20 kg)
Nagytestű kutyák (20 kg+)

Mellékhatás
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Tárolás
Minőségmegőrzési idő
Származás
Forgalmazza

Adag (kapszula/nap)
1
1
1
2

nincs
0 nap
Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 – 30 0C)
36 hónap
EU
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