
Omega-3 Fiskeolie af høj kvalitet og med højt indhold af EPA og DHA.
INDIKATIONER: Hud, pels, kløer, hjerte, led, nyrer, immunsystem, inflammation,  
alderdom, høj aktivitet, allergi. Olie og kapsler. Gives i min. 30 dage – livslangt.

PROAGE® Patenteret kombination af antioxidanterne vitamin E, vitamin C
og polyfenoler. Dokumenteret effekt på ældre og aktive hunde.
INDIKATIONER: Ældre hunde, tegn på kognitiv dysfunktion, høj aktivitet, øget stress 
(fysisk og psykisk), sygdom, kirurgi, høj mængde protein eller fedt i foderet, allergi, 
inflammation. TIL HUND: Tabletter. Gives så længe hunden har fordel af et  
antioxidant tilskud.

EPATO Plus® Støtte til udfordret lever. Beskyttelse af leverfunktion og
leverregeneration. Dokumenteret effekt. En kombination af marietidselekstrakt,
fosfatidylkolin og præbiotika. INDIKATIONER: Reduceret leverfunktion,  
leversygdomme, svækket helbred, inflammatoriske tarmsygdomme, akkumulering  
af fedt i leveren, langtidsmedicinering. TIL HUND OG KAT: Tabletter og pasta  
(kat og små hunde). Anbefales givet i minimum 30 dage.

DiReNe® Ernæringsmæssig støtte ved nedsat nyrefunktion.
En unik kombination af naturlige ingredienser med antioxidante, nitrogen og 
fosfatbindende, filtrationsfremmende, saltudskillende og inflammationsdæmpende 
egenskaber. TIL HUND OG KAT: Tabletter og pasta (til kat og små hunde). Anbefales 
givet i minimum 30 dage.

Enteromicro® COMPLEX Ernæringsmæssig regulering af tarmmiljø og tarmfunktion. 
En unik kombination af naturlige ingredienser. Probiotika (Enterococcus faecium) og 
prebiotiske fibre (MOS og FOS) fremmer et sundt tarmmiljø. Råmælk fra ko til støtte 
af immunforsvar og tarmmiljø. Pektiner til mere fast afføring og fennikel og
brombærekstrakt for at stabilisere og berolige tarmen. Maltodextrin og smørsyre giver 
næring til tarmen, bidrager til at opretholde tarmens integritet og fremmer et øget 
optag af vand og salte. TIL HUND OG KAT: Tabletter og pasta (kat og små hunde). 
Anbefales givet i minimum 7 dage.

Dia-Tab® Tilskud til hund som effektivt bidrager til at stoppe akut diarré.
Kerner fra johannesbrødtræ og pektiner binder vand og beskytter tarmslimhinden.
Clinoptilolit (vulkansk mineral) binder og hæmmer optag af toksiner og tungmetaller 
og har desuden antioxidante egenskaber. Betain er et provitamin fra planter som
bidrager til at beskytte tarmcellerne mod osmotisk stress og dehydrering.
Mineralsalte og maltodextrin for at tilføre salte og energi.
TIL HUND: Delbar tablet (kan bruges til hvalpe). Anbefales givet i 1 til maksimalt 3 
dage.

Fibrafos Plus ® Fiber- og vitaminrigt tilskudsfoder til hund.
Nøje udvalgt kombination af 7 opløselige og uopløselige fiberkilder som fremmer en 
god fordøjelse og sunde analkirtler. Naturlige antioxidanter fra tomat kombineret med 
det rette Ω3 og Ω6 fedtsyreforhold bidrager til beskyttelse af cellefunktioner.
Tilskud af vitaminer og mineraler for at støtte et godt helbred. INDIKATIONER:
Våd- eller tørfoder med lavt fiberindhold, hjemmelavet diæt, stor ration madrester, 
hård eller løs afføring, analkirteludfordringer, hård mave ved kirurgi eller anden
behandling. TIL HUND: pulver. Kan gives så længe hunden trænger til tilskud.

Onychotin™ Fodertilskud med koncentreret biotin. Biotin er et B-vitamin som styrker 
og fremmer vækst af kløerne. INDIKATIONER: tørre eller sprukne kløer og kloløsning.  
Ernæringsmæssigt behov forbiotin.  
TIL HUND: 1 kapsel per dag. Tilskud af biotin anbefales givet i 3-6 måneder.
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