oMeG
TEL

A-3 zsÍrsAVAK

JESE

N TERMÉSZE

TES

Tengeri lazac
olaj Alaszkából
Teljesen természetes kiegészítő
kedvence számára

egészséges bőr • fényes szőrzet • erős immunrendszer

Tiszta, teljesen természetes termék
A Grizzly Lazac Olaj egy nagyszerű, tiszta termék, amely étel minőségű alaszkai tengeri lazacokból származik. A Grizzly Lazac Olaj
nagy mennyiségben tartalmaz egészséges omega-3 zsírsavakat
- EPA és DHA – valamint természetesen korlátozott mennyiségű
omega-6 zsírsavakat.
A Grizzly Lazac Olajban az omega-3
és omega-6 zsírsavak magasabb,
mint 9:1 arányban találhatók meg,
ellentétben a mesterséges körülmények között tartott lazacokkal, ahol
ez az arány kevesebb, mint 3:1.
A Grizzly Lazac Olaj ezért egy sokkal
erőteljesebb forrásként rendezi a megfelelő arányt kedvence étrendjében, ami általában túl sok omega-6 zsírsavat tartalmaz (növényi olajból és csirke zsírból eredően).
Az omega-3 zsírsavak - EPA és DHA – nagyon fontos tápanyagok
ahhoz, hogy kedvence bőre egészséges és puha, szőre pedig csillogóan fényes legyen.
A tengeri lazac olaj az erős immunrendszer és az átfogó egészség támogatója, hasznos a szívnek és egy magas energiaszintet tart fenn.
A Grizzly Lazac Olaj íze könnyű, akár a friss lazacfiléé. Nagyon ízletes
a kutyák és a macskák számára, és ez a napi kiegészítő tápanyag
a lehető legtermészetesebb úton biztosítja kedvence jólétét, valamint egészséges és hosszú életét.
Könnyű használat – A kényelmes
pumpás flakont nagyon könnyű
használni és mindig a megfelelő
mennyiséget adagolja. A címkén
található adagolási útmutató segítségével adagolja kedvencének a
javasolt mennyiséget.

A Grizzly Lazac Olaj
hasznos segítség az
alábbi tünetek esetén:
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Bőr

S záraz bőr. Bőr irritációk és viszketés. Bőrvörösség és szőrtelen bőrfelület. Az irritált
bőrfelület folyamatos nyaldosása.

Szőrzet

F akó szőrzet. Túlzott vedlés. Csillogó szőrzet
elérése néhány hét alatt kiállítási kutyák
esetén.

Vitalitás

I dősödő kutyák/macskák kelletlen és lassú
mozgása. Kedvtelenség.

Étvágy

 kutyák/macskák unalmasnak találják az
A
ételt. Idősödő kutyák/macskák étvágytalansága.

Szív

S ztrók magas kockázata vagy más szív és
érrendszeri probléma. Állatorvos omega-3
zsírsavakat javasol a szív kiválóbb egészégéért.

Műtét

 legtöbb állatorvos hosszú láncú omega-3
A
zsírsavakat javasol daganatos műtétek után,
hogy erősítse az immunrendszert és elősegítse a felépülést.

www.grizzlypetproducts.eu

Termék leírás
Termék:
Alaszkai tengeri lazac olaj – E 306
antioxidánssal (tokoferol-gazdag kivonatok) és rozmaring kivonat.
Tulajdonságok:
Tiszta, narancssárga olaj könnyű ízzel,
akár a friss lazac filé.
Aktív alkotórészek:
Omega-3 zsírsavak
- DHA (docosahexaenoic-sav)
- EPA (eicosapentaenoic-sav)
Omega-6 zsírsavak

29%
12%
9%
3%

Kiszerelés:
Pumpás adagoló flakon, a javasolt
adagolási mennyiség a címkén található. 125 ml macskák vagy kistestű
kutyák részére. 250 ml, 500 ml,
1,000 ml kutyák részére.
Napfénytől védve, szobahőmérsékleten vagy hűtve tárolandó. Csak állatok részére,
emberi fogyasztásra nem
alkalmas.
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DK-3460 Birkerød, Denmark
mail@grizzlypetproducts.eu
www.grizzlypetproducts.eu
Tel : (+45) 45 82 24 45

Forgalmazó: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft
Homoksor 7 · H-8000 Székesfehérvár · Hungary
Tel. +36 22 516 400 · info@alpha-vet.hu · www.alpha-vet.hu

