NIXODOR

pentru CÂINI

Supliment alimentar de tip probiotic care se
pulverizează pe hrana animalelor sau în apa
acestora, numit și extract din ierburi fermentate.
Nixodor ajută la menținerea florei intestinale,
susține procesul de digestie, îmbunătățește
aspectul pielii și blănii și reduce mirosurile
neplăcute asociate cu fecalele animalelor de
companie.
Un sistem digestiv sănătos este important pentru
sănătatea animalelor de companie, în procesul de
absorbție eficientă a substanțelor nutritive. De
asemenea, joacă un rol important în menținerea unui
sistem imunitar sănătos.
Combină factorii probiotici și prebiotici cu extracte din
plante pentru a ajuta la echilibrarea florei intestinale
și pentru a sprijini sănătatea gastro-intestinală. Acest
produs reunește „bacteriile prietenoase” cu „puterea
naturală a ierburilor”.
Această compoziție creează un amestec simbiotic
care susține formarea unui microrganism esențial și
echilibrat în sistemul digestiv al animalelor de
companie. Bacteriile intestinale bune reduc
aciditatea din intestin și contribuie la producerea de
enzime pentru o bună digestie. Probioticele susțin
producția de acizi grași, nutrienți foarte importanți
pentru celulele intestinale. Starea bună a celulelor
intestinale este necesară pentru a preveni intrarea în
fluxul sanguin prin peretele intestinal a unor
microorganisme nedorite.
Nixodor este un produs viu, format dintr-o combinație
de substanțe fitogenice naturale și microorganisme
benefice:
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus buchneri
• Saccharomyces cerevisiae

Compoziție: tulpini bacteriene probiotice, extract de
menta, extract de salvie, extract de nalbă
Beneficii:
• probiotic
• excelent pentru animalele de companie cu
stomacul sensibil și cu probleme de digestie
• stabilizează flora intestinală
• îmbunătățește procesul de asimilare a alimentelor
• îmbunătățește procesul de digestie a alimentelor
• pentru o mai bună funcționare a intestinului
• pentru scaun subțire sau stomac balonat
• dupa un tratament cu antibiotice
• pentru a crește rezistența la stres
• contribuie la starea de bine
• 100% natural
Dozaj: pulverizați 2-3 pufuri pe mâncare sau în
apa, o dată pe zi
Recomandare de rasă: Toate rasele
Vârstă recomandată: Toate vârstele
Avertismente:
Numai pentru animalele de companie. Suplimentele
alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată a
animalului dumneavoastră de companie. Dacă
urmează un tratament medicamentos, vă rugăm să
apelați la medicul veterinar înainte de administrarea
acestui supliment.
Recomandări de păstrare:
Depozitați în loc rece, uscat și ferit de razele directe
ale soarelui. Produsul este un supliment alimentar de
calitate superioară, realizat fără coloranți sintetici.
Ușoarele variații de culoare se datorează materiilor
prime din compoziție și nu au nicio influență asupra
calității produsului.

