Anti-Hairball

NOWOŚĆ

Włosy nie kumulują się w żołądku,
łatwo przechodzą przez układ pokarmowy.

Anti-Hairball
Innowacyjny preparat zapobiegający
powstawaniu kul włosowych
w przewodzie
pokarmowym

Przełyk
Żołądek
Gardło

Okrężnica

Odźwiernik
Jelito cienkie

Jelito ślepe

Sposób użycia:
• 1 miarka – w trakcie kuracji niedrożności przewodu pokarmowego spowodowanej obecnością kul włosowych.
• 1/2 miarki – profilaktycznie w zapobieganiu tworzenia się
bezoarów włosowych.
1 miarka odpowiada 3 g produktu. Zaleca się podawać preparat
w trakcie posiłku. Dodatek hydrolizowanego białka drobiowego
i aromatu zapewnia smakowitość produktu.

* w profilaktyce - wystarczy na 66 dni.

Polska innowacyjna marka

www.vetfood.pl
www.facebook.com/vetfood

Dystrybutor marki Vetfood:
Recovet, ul. Demokratyczna 87/93, 93-430 Łódź
Tel: +48 42 646 80 23; bok@recovet.pl
www.recovet.pl
150068

NOWOŚĆ

Anti-Hairball

Koty intensywnie wylizując się połykają włosy, które podczas
transportu przez przewód pokarmowy mogą zbijać się
w podłużne lub kuliste twory, zwane pilobezoarami. Może to
wywoływać zaparcia, utratę apetytu, kaszel, wymioty, spadek
energii, witalności i złe samopoczucie u Twojego Podopiecznego.
Wyjątkowy skład preparatu Anti-Hairball wspomaga poprawę
pasażu jelitowego dzięki wysokiej zawartości błonnika. Połknięta
sierść jest regularnie wydalana wraz z kałem, co zapobiega tworzeniu się kul włosowych.
Wskazania:

Zadbaj o zdrowie i komfort Twojego Kota

Wspomaga usuwanie kul włosowych,
Zapobiega tworzeniu się bezoarów włosowych,
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego,
Wspomaga usuwanie zaparć, ułatwia wydalanie,
Redukuje nieprzyjemne zapachy z kuwety.
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Czy wiesz, że…
Nasze Koty poświęcają każdego dnia na toaletę około 1/3 czasu czuwania. 60% utraconych w trakcie tego procesu włosów jest połykana
przez kota. Połknięta sierść może kumulować się w przełyku i żołądku
tworząc kule włosowe i powodując zaburzenia pracy układu pokarmowego kota.

Substancje zawarte w produkcie Anti-Hairball pozwalające
pozbyć się kul włosowych z przewodu pokarmowego:
Inulina – naturalny prebiotyk. Usprawnia pracę przewodu
pokarmowego zwierzęcia, stymuluje pozytywną mikroflorę,
wspomaga układ odpornościowy, reguluje wypróżnianie,
redukuje toksyczne metabolity oraz zmniejsza ilość kul
włosowych.
Błonnik Psyllium (ziarna babki płesznik) – wspomaga
poprawę pasażu jelitowego, usuwa zaparcia, wiąże toksyny,
zwiększa uczucie sytości i ułatwia regularne wydalanie
połkniętej w czasie codziennego mycia sierści.
Błonnik owsiany – źródło beta-glukanu, wspomagającego prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zwiększa perystaltykę jelit, ułatwia formowanie się mas
kałowych i wydalanie zalegających włosów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – niezbędne,
nienasycone kwasy tłuszczowe, których organizm zwierzęcia
nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie. Skutecznie
zapobiegają wielu problemom skórnym, redukują stan
zapalny, doskonale wpływają na zdrowy wygląd okrywy
włosowej.
Tauryna – niezbędny aminokwas dla kotów, którego ich
organizm nie produkuje. Jest silnym przeciwutleniaczem,
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serca i narządu
wzroku. Jej niedobór powoduje znaczne pogorszenie stanu
skóry i sierści.
Antyoksydanty (witamina A i E) – wpływają na dobrą
kondycję skóry, zapobiegają wysuszeniu, poprawiają
elastyczność i neutralizują wolne rodniki.
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