Doporučení veterináře
Probiovet používám pro zlepšení trávení. Svým složením dobře pomáhá proti
průjmu a zlepšuje bakteriální kolonizaci střev. Dobré trávení znamená
i dobrou funkci imunitního systému.
MVDr. Petr Hrabák

www.vet.energy

PROBIOVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – TOBOLKA

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

PROBIOVET
Probiotický přípravek s obsahem deseti druhů živých
bakterií, zelené řasy Chlorella pyrenoidosa a prebiotika
inulinu. Oživuje mikroflóru tlustého střeva, potencuje
imunitní systém a snižuje toxickou zátěž omezením
hnilobných procesů v zažívacím traktu. Ve střevě
působí protizánětlivě a zklidňuje podrážděné sliznice.
Vhodný pro všechny druhy zvířat, zejména pro rostoucí
mláďata a zvířata krmená průmyslovými krmivy.

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
»O
 bnova střevního mikrobiomu.
»P
 osílení imunitního systému
celého organismu (Virovet,
Imunovet).
»P
 erverzní chutě, požírání výkalů
(Etovet).
»Z
 ápach z tlamy (Regavet).
» Výtok z očí zabarvující srst
(Regavet, Cytovet).
» Trávicí obtíže, nadýmání
(Regavet, Etovet).
»Z
 ánětlivá onemocnění
zažívacího traktu (Regavet,
Imunovet, Cytovet, Kingvet).
»P
 růjmy (smrduté a pastovité)
(Regavet, Renovet, Cytovet).
»P
 řítomnost krve ve stolici
(Cytovet, Imunovet).
»Z
 áněty análních žlázek
(Imunovet, Kingvet).

» Obnova mikroflóry tlustého
střeva po léčbě antibiotiky.
» Podávání krmiv s obsahem
konzervantů (Regavet, Cytovet).
» Přechod na jiné krmení
(Regavet, Etovet).
» Snížení toxické zátěže těla (stáří,
selhávání jater, ledvin, zátěž
z nekvalitní stravy) (Cytovet).
» Rekonvalescence (Regavet,
Cytovet).
SLOŽENÍ 1 TOBOLKY
Chlorella pyrenoidosa (250 mg),
rostlinná kapsle (HPMC), inulin
(48 mg), směs probiotických kultur
(2 mg (Bifidobacterium bifidum
3,33x10⁷ CFU, Bifidobacterium
breve 3,33x10⁷ CFU,
Bifidobacterium longum 3,33x10⁷
CFU, Lactobacillus acidophilus
3,33x10⁷ CFU, Lactobacillus
casei 3,33x10⁷ CFU, Lactobacillus
plantarum 3,33x10⁷ CFU,

Lactobacillus rhamnosus 3,33x10⁷
CFU, Lactococcus lactis subsp.
lactis 3,33x10⁷ CFU, Streptococcus
thermophilus 3,33x10⁷ CFU,
Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus 3,33x10⁷ CFU)).
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobná zvířata do 2 kg:
1 tobolka denně.
Zvířata od 2 do 50 kg:
1 až 2 tobolky 1x až 3x denně.
Zvířata nad 50 kg:
1 až 2 tobolky na každých 50 kg
hmotnosti 1x až 3x denně.
Po třech týdnech podávání
následuje jeden týden pauza.
DOPORUČENÍ
Před podáním je vhodné tobolku
zvlhčit vodou anebo potřít tukem
pro snadnější polykání. Je možné
podávat v pamlsku. Při potížích
s pozřením můžete tobolku

jemným tahem otevřít a vysypat
obsah nejlépe do krmiva anebo
pamlsku. Pro přesné zacílení
regenerace doporučujeme
vyhledat odbornou radu našich
poradců nebo internetovou
veterinární poradnu na
www.vet.energy. Doporučujeme
spotřebovat do tří měsíců
po otevření.
UPOZORNĚNÍ
Nepřekračujte doporučené
denní dávkování! Během užívání
přípravku zajistěte dostatečný
přísun vody. Ukládejte mimo
dosah dětí!
OBSAH
90 tobolek

