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Eminent SalmoVital olej z łososia 500
ml
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eminent

Opis produktu

Olej z łososia Eminent SalmoVital
Karma uzupe?niaj?ca dla psów i kotów

Olej z łososia Eminent SalmoVital to sprawdzony suplement diety dla psów i kotów wspierający ich witalność.

charakteryzuje się dużą zawartością witaminy E, która wspiera odporność organizmu
powoduje szybsze gojenie ran
ma działanie przeciwzapalne
poprawia stan sierści (gęsta, mocna i błyszcząca)
wspomaga poprawny wzrost kociąt i szczeniąt
zapewnia zdrowa prace serca
jest źródłem energii
poprawia smak karmy

Składniki: Olej z łososia 99,7%, witamina E (all-rac-α-octantokoferylu), naturalny przeciwutleniacz z ekstraktem rozmarynowym

Dawkowanie: preparat miesza się z karmą zwierzęcia.
Aby zapewnić właściwy skutek stosujemy codziennie w czasie przynajmniej 2 miesięcy zaczynamy od mniejszych dawek i kolejno w czasie tygodnia zwiększamy je, aż
do zalecanego poziomu dawki dziennej
Olej łososiowy jest naturalnym źródłem esencjonalnych kwasów tłuszczowych – przede wszystkim korzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych omega-3. Wspomniane
„esencjonalne“ kwasy tłuszczowe to takie, których ssaki (na przykład pies, kot albo człowiek) nie potrafią same wytworzyć w swoim ciele. Dlatego korzystnie jest je
uzupełniać i w taki sposób zapewnić poprawne funkcjonowanie całego organizmu. Źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 sa ryby, zwłaszcza ryby morskie
– na przykład łosoś. Dodanie oleju łososiowego do karmy powoduje optymalizacje stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 w organiźmie zwierzęcia.

Pozytywne działanie kwasów tłuszczowych omega-3:

działanie przeciwzapalne,
wsparcie systemu immunologicznego, zdrowy wzrost i rozwój,
pomoc przy reakcjach alergicznych - egzemach, wysuszeniu, zaczerwienieniu i swędzeniu skóry, kruszeniu się i wypadaniu sierści,
gęsta, mocna i błyszcząca sierść,
mocniejsze pazury (mniej się łamią i strzepią),
zdrowe stawy i aparat ruchu,
obniżenie poziomu cholesterolu we krwi i niższe ryzyko chorób układu krążenia,
większa płodność zwierząt, właściwy rozwój płodu – jego mózgu, systemu nerwowego i siatkówki oka,
poprawa zdolności koncentracji – zdolności uczenia się, pamiętania poleceń, itp.
źródło energii – większa aktywność psów,

Butelkę należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze 20-25°C, z dala od promieni słonecznych, a przed aplikacją dawki lekko wstrząsnąć opakowaniem.
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