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met de kracht van colostrum

Voedingssupplement voor honden en katten
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Al deze aandoeningen komen vaak voor bij honden 
en katten en zijn te wijten aan veranderingen in wat 

gewoonlijk het "intestinale ecosysteem" wordt genoemd. 
Deze term verwijst naar alle functies en interacties tussen 
de barrière bestaande uit het darmslijmvlies en het lokale 

immuunsysteem, en de intestinale microflora. 

Constipatie of diarree?

Dysbiose?

Verzwakte immuunrespons?

Moeite om op gewicht  te blijven?

Darmslijmvlies 
cellen

Malabsorptie 
& voedingsdeficiëntie 

Auto-immuniteitOntstekingBloed-hersenbarrière

Bloedstroom

Lekkend en 
ontstoken

Circulerend immuuncomplex

Normale 
tussenruimte

Het probleem
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Het is aangetoond dat wanneer een gebeurtenis elk van deze 
componenten verandert, een lokale en systemische onbalans 

wordt veroorzaakt. De meest voorkomende problemen 
bij honden en katten zijn:

Gastro-enteritis 
veroorzaakt door 

ongunstige 
reacties op voedsel 

en/of infectie

Verandering 
van voeding 

of voedingspa-
tronen

Medicamenteuze 
behandeling

Vaccinatie 
behandeling

Darm 
parasieten

Stress veroorzaakt 
door veranderingen 

in de omgeving 
of prestaties 
(wedstrijden, 

hondenshows, werk)

Klinische verschijnselen:

Constipatie 
en /of diarree

Doffe 
en broze vacht

Verminderde 
immuunrespons GewichtsverliesMalabsorptie

Nu is er

Helpt het evenwicht van het intestinale ecosysteem te behouden!
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Enteromicro Complex: 
de ingrediënten 

Enteromicro® COMPLEX is een symbiotisch supplement 
(bevat probiotica en prebiotica) wat zowel micro-ingekapselde 
lactobacilli als rundercolostrum bevat. Het bevat tevens MOS 

(Mannan-oligosacchariden) en FOS (Fructo-oligosacchariden), 
Pectine, Dextrine, Vitamines en spijsverteringsenzymen.

Micro-ingekapselde lactobacillus (faecium) 
Heeft een positief effect op het evenwicht van het intestinale ecosysteem 
en verhoogt de antilichaamreactie! Microcapsules maken het mogelijk 
dat de lactobacillus intact in de darmen aankomt en zijn gunstige effect 
snel uitoefent, interactie met de darmmicroflora en de absorptie 
van voedingsstoffen verbetert.

Colostrum
Dit is de melk die geproduceerd wordt door de borstklieren in de eerste 36 
uur na de bevalling. Het is essentieel voor het overbrengen van passieve 
immuniteit (IgG, IgA en IgM) die door de pups op het maagdarmniveau 
worden geabsorbeerd. Het is rijk aan koper, zink, ijzer, vetoplosbare vitamines 
en lactoferrine welke in staat zijn om inflammatoire huidreacties van het 
immuunsysteem te beïnvloeden, waardoor de lokale productie van 
pro-inflammatoire cytokinen wordt verminderd. Rundercolostrum bevat 
dezelfde of in grotere hoeveelheden immuunfactoren als het menselijke 
colostrum. De aanwezigheid van colostrum stimuleert het herstel van een 
verzwakt immuunsysteem.

MOS (Mannan-oligosacchariden) 
en FOS (Fructo-oligosacchariden)
Dit zijn prebiotica. Prebiotica ondersteunen de groei van bacteriën die 
bijdragen aan een juiste balans in de darmflora. Daarnaast versterkt 
het hun werking en wordt hun ontwikkeling bevordert. 
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Pectine
Natuurlijke stoffen met een hoog absorberend vermogen die, 
naast het absorberen van overtollige vloeistoffen, de darmperistaltiek 
vertragen en een beschermende laag op het darmslijmvlies creëren. 
Hierdoor bevorderen ze de vorming van vaste feces.

Dextrine
Heeft een stimulerende functie, voornamelijk geïndiceerd bij dieren die 
verzwakt zijn door een verstoring van de intestinale homeostase.

Butyraten
Dit zijn de zouten van boterzuur, de belangrijkste energiebron van de 
coloncellen. Boterzuur ondersteunt de integriteit van het darmslijmvlies; 
het stimuleert de reabsorptie van water en natrium op colonniveau; 
het draagt bij tot verlaging van de intestinale pH, waardoor een ongunstige 
omgeving ontstaat voor de ontwikkeling van pathogene bacteriën.

Rubus fructicosus
Dit is een plant rijk aan tannine met een adstringerende en kalmerende 
werking op het darmslijmvlies.

Foeniculum vulgare
De anethol in de extracten van de zaden oefent een ontspannende werking 
uit op het darmslijmvlies.



Gebruiksaanwijzing

Enteromicro® COMPLEX 32 tabletten
Hond: Eenmaal daags 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht toedienen.
Kat: Eenmaal daags 1/2 tablet per 5 kg lichaamsgewicht toedienen.

In alle gevallen van veranderingen van het intestinale ecosysteem moet 
het product worden toegediend gedurende minimaal 15-20 dagen. 
Dit tijdsinterval kan worden verlengd op advies van de dierenarts. 
Honden en katten die vatbaar zijn voor frequente en terugkerende perioden 
van veranderingen in het intestinale ecosysteem kunnen levenslang met 
Enteromicro® COMPLEX worden behandeld.
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