Digestion Support | PES
SUPLEMENT | Suplement diety dla dorosłych psów i kotów, pomagający w słabym trawieniu w chorobach trzustki

Digestion Support jest suplementem diety dla dorosłych psów i kotów, który
wspomaga słabe trawienie w chorobach trzustki, takich jak ostre i przewlekłe
zapalenie trzustki oraz zewnątrz wydzielnicza niewydolność trzustki (EPI).
Charakterystyka Digestion Support:
> Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, które wspomagają trawienie tłuszczu, węglowodanów
i białek.
> Zapewnia lepsze trawienie i absorpcję białek. Powoduje to zmniejszenie fermentacji białek i
produkcji szkodliwych produktów ubocznych.
> Hipoalergiczne z powodu braku białek surowicy i białek strukturalnych. Z tego powodu
suplement może być łączony z dietą hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości
pokarmowej.
Suplement wspomagający trawienie jest dostępny w postaci proszku w opakowaniu 200
gramów.

Dostępne opakowania:

Wskazania

> Słoik z 200g produktu

Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
Niewystarczająca ilość enzymów trzustki

Przeciwwskazania
Brak szczególnych przeciwwskazań

Typ produktu:

Proszek

Przeznaczenie:

Dorosłe koty i psy

Właściwości produktu:

+ Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, które wspomagają trawienie tłuszczów, węglowodanów i białek.
+ Zapewnia lepsze trawienie i wchłanianie białek. Powoduje to zmniejszenie fermentacji białek i produkcji szkodliwych produktów
ubocznych. Zapobiega wtórnym problemom jelitowym.

+ Hipoalergiczne z powodu braku białek surowicy i białek strukturalnych. Z tego powodu suplement może być łączony z dietą
hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.

Porady dotyczące stosowania
Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii przed użyciem. Zalecany czas stosowania preparatu do wspomagania trawienia w
niechronicznych zaburzeniach trzustki wynosi do momentu wyleczenia i przez całe życie w przypadku przewlekłej zewnątrz wydzielniczej niewydolności trzustki.
Dodać do mokrego pokarmu lub rozpuścić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z pokarmem. Dzielić dzienną ilość
pokarmu na trzy posiłki.

Dawki pokarmowe

Składniki

2 gramy na jeden posiłek, niezależnie od wagi psa / kota *

Enzymy trzustkowe

*1 łyżeczka dołączona do opakowania = ±1.6 gram

Warunki przechowywania: Bezpiecznie zamknąć opakowanie po użyciu.
Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Nie przechowywać w lodówce lub zamrażarce.

Zdrowe nagradzanie: sprawdź ofertę TROVET Treats!

