NOWOŚĆ

WSPARCIE UKŁADU
ODPORNOŚCIOWEGO:
Zdrowy napój prebiotyczny o wysokiej smakowitości dla
kotów i psów, opracowany przez lekarzy weterynarii.

POZNAJ ZALETY NASZEGO PŁYNNEGO
PREPARATU PREBIOTYCZNEGO:
• Prebiotyki nie są rozkładane przez enzymy trawienne
• Szybsze i skuteczniejsze wchłanianie składników
• Mnożenie się dobrych bakterii w jelicie
• Redukcja złych bakterii w jelicie
• Wsparcie układu odpornościowego!

CO SPRAWIA, ŻE JEST TAK WSPANIAŁY?
Włókna prebiotyczne
wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego i trawienie
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6
korzystnie wpływają na kondycję skóry i sierści
100% naturalny
wolny od sztucznych konserwantów i barwników
Niskokaloryczny
można go łączyć z każdą dietą (leczniczą)
Wszystkie rasy
dla psów i kotów wszystkich ras i w każdym wieku
Płynna formuła
zapewnia optymalne wchłanianie składników odżywczych

I WIELE WIĘCEJ...
•
•
•
•
•

Opracowany przez lekarzy weterynarii
Wysoka smakowitość
Może być łączony z każdym rodzajem żywności
Zdrowy nawyk
Całkowicie naturalne aromaty

• Dla prawdziwych miłośników zwierząt

KIEDY STOSOWAĆ?
Podczas sezonowych zmian, kiedy układ odpornościowy zwierzęcia potrzebuje
wzmocnienia.W czasie, gdy pies/kot jest narażony na stres, co wpływa na jego
apetyt i układ trawienny. U szczeniąt/kociąt pomaga wzmocnić ich naturalną
odporność. Preparat najlepiej podawać rano przed pierwszym posiłkiem, przez
okres dwóch tygodni.

JAK STOSOWAĆ?
• Należy podawać jedną saszetkę dziennie.
• Przed otwarciem dobrze wstrząsnąć, osad jest naturalny.
• Otworzyć torebkę nożyczkami.
• Wlać zawartość do talerza lub miski.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Po otwarciu należy zużyć całą porcję.

Viyo imune + to idealna przekąska,
aby w zdrowy sposób rozpieścić kota i psa!
www.viyoimune.com
Karma uzupełniająca dla kotów
SKŁAD: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(kurczak 8,40%), produkty roślinne, oleje i tłuszcze
roślinne, minerały, inulina z cykorii (0,39%), węglan wapnia (0,15%), fosfor (trójpolifosforan sodu)
(0,07%), fruktooligosacharydy (0,06%)
Dodatki: pierwiastki śladowe: siarczan manganu(II)monohydrat (3b503) 1,29 mg/kg, siarczan
cynku monohydrat (3b605) 12,32 mg/kg, siarczan
miedzi(II)pentahydrat (3b405) 1,31 mg/kg, jodek
potasu (3b201) 1,08 mg/kg; witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje
o podobnym działaniu: witamina D3 (Cholekalcyferol 3a671) 168. 82 j.m./kg, witamina B1 (monoazotan tiaminy 3a821) 3,29 mg/kg, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny 3a831) 1,32 mg/
kg, witamina B9 (kwas foliowy 3a316) 332,55 µg/
kg, chlorowodorek choliny (3a890) 75,03 mg/kg
Składniki analityczne i poziomy: wilgotność
86,58%, białko surowe 4,14%, tłuszcz surowy 3,97%
(w tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-6 (11,4%) i nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 (1,7%) w optymalnym stosunku), błonnik
surowy 0,42%, popiół surowy 0,17%.

Karma uzupełniająca dla psów
SKŁAD: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(kurczak 8,50%), produkty roślinne, oleje i tłuszcze
roślinne, minerały, inulina z cykorii (0,45%), węglan wapnia (0,16%), fosfor (trójpolifosforan sodu)
(0,07%), fruktooligosacharydy (0,06%)
Dodatki: pierwiastki śladowe: siarczan manganu(II)monohydrat (3b503) 1,19 mg/kg, siarczan
cynku monohydrat (3b605) 13,58 mg/kg, siarczan
miedzi(II)pentahydrat (3b405) 1,62 mg/kg, jodek
potasu (3b201) 0,24 mg/kg; witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje
o podobnym działaniu: witamina D3 (Cholekalcyferol 3a671) 173.10 j.m./kg, witamina B1 (monoazotan tiaminy 3a821) 2,82 mg/kg, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny 3a831) 1,36 mg/
kg, witamina B9 (kwas foliowy 3a316) 343,26 µg/
kg, chlorowodorek choliny (3a890) 39,13 mg/kg
Składniki analityczne i poziomy: wilgotność
86,08%, białko surowe 4,51%, tłuszcz surowy
3,34% (w tym niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 (11,4%) i nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (1,7%) w optymalnym stosunku),
błonnik surowy 0,5%, popiół surowy 0,2%.

Bez laktozy
Bezglutenowy
Zawiera mięso z kurczaka (drób)
Zawiera włókna prebiotyczne

Bez laktozy
Bezglutenowy
Zawiera mięso z kurczaka (drób)
Zawiera włókna prebiotyczne

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta MEDiVET lub zamów na www.medivet.pl
www.medivet.pl
801 00 25 25 |61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00

MEDiVET S.A zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

