Intestinal Support | FBS
Suplement diety wspierający jelita w szerokim zakresie problemów jelitowych | SUPLEMENT

Intestinal Support jest suplementem diety, opracowanym w celu
wspierania jelit w szerokim zakresie problemów jelitowych.
Charakterystyka Intestinal Support:
> Może być stosowany w leczeniu dysbakteriozy, infekcji bakteryjnych jelit
i zatruć pokarmowych.
> Fruktooligosacharydy (FOS) stymulują wzrost „dobrych bakterii” w jelicie.
> Manno-oligosacharydy (MOS) mają pozytywny wpływ na zdrowie jelit.
> Beta glukany stymulujące układ odpornościowy.
> Bentonit wiąże metale ciężkie, toksyny i bakterie chorobotwórcze.
> Włókna Psyllium mogą pomóc zmniejszyć biegunkę poprzez wchłanianie
wilgoci w jelitach. Skutkuje to również twardszym stolcem i inicjuje perystaltykę
jelit, co ułatwia wypróżnienie.
> Hipoalergiczny suplement diety, odpowiedni do połączenia z dietą hipoalergiczną
w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.
> Odpowiedni jako dodatkowe źródło błonnika dla suchej żywności.

Dostępne opakowania:
> Słoik 150g
> Słoik 400g

Wskazania
Zatrucie pokarmowe

Typ produktu:

Proszek

Przeznaczenie:

Koty i psy

Dysbacterioza
Bakteryjne zakażenia jelit

Przeciwwskazania

Biegunka

Brak szczególnych przeciwwskazań

Zaparcie

Właściwości produktu:
Może być stosowany w leczeniu dysbakteriozy, bakteryjnej choroby jelit, zakażeń i zatruć pokarmowych.
> Fruktooligosacharydy (FOS) stymulują wzrost “dobrych bakterii” w jelicie.
> Manno-oligosacharydy (MOS) mają pozytywy wpływ na zdrowie jelit.
> Beta glukany stymulują układ odpornościowy.
> Bentonit wiąże metale ciężkie, toksyny i bakterie chorobotwórcze.
> Włókna Psyllium mogą pomóc zmniejszyć biegunkę poprzez wchłanianie wilgoci w jelitach. Skutkuje to również twardszym

stolcem i inicjuje perystaltykę jelit, co ułatwia wypróżnienie.
> Hipoalergiczny suplement diety, odpowiedni do połączenia z dietą hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.
> Odpowiedni jako dodatkowe źródło błonnika dla suchej żywności

Składniki

Porady dotyczące stosowania

Fruktooligosacharydy, psyllium, bentonit,
manno-oligosacharydy, beta glukany

Przeciętna analiza (na kg)
Białko

3,9%

Tłuszcz

1,5%

Materia nieorganiczna

22,2%

Włóknik

38,0%

Wilgoć

2,0%

Węglowodany

32,4%

Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii przed użyciem. Zalecany
czas stosowania preparatu do wspomagania jelit w ostrych problemach
jelitowych wynosi do momentu wyleczenia i przez całe życie w przypadku dysbakteriozy. Rozpuścić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze
wymieszać z suchym pokarmem. Intestinal Support nie nadaje się do stosowania z mokrym pokarmem.
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*1 łyżeczka dołączona do opakowania = ±1.7 gram

Warunki przechowywania: Bezpiecznie zamknąć opakowanie po użyciu. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Dla zdrowego nagradzania – sprawdź przysmaki TROVET Treats

