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ОМЕГА ВИТ
50 мл

ОМЕГА ВИТ е хранителна добавка – натурален продукт, 
богат на антиоксиданти, Омега-3 и Омега-6 мастни ки-
селини. Натурален продукт с олеозна консистенция, 
поддържащ здравия вид на кожата и козината. Действа 
противовъзпалително. Профилактичното използване на 
продукта повишава имунитета и поддържа сърдечно-
съдовата система. Продуктът подпомага лечението на 
алергии, кожни обриви, дерматити, демодекоза, загуба на 
козина и себорея. ОМЕГА ВИТ влияе добре върху кожата 
и прави козината лъскава. Незаменим е при смяна на ко-
зината. ОМЕГА ВИТ може да се използва ежедневно.

Начин на употреба: При малки животни 1 капка на 1 кг 
телесно тегло. 
Съхранява се на сухо, студено и тъмно място, недостъпно 
за деца. Не се замразява.

Състав: Масло от черен дроб на треска, Соево масло.
Аналитичен състав: Суров протеин: 0%, Сурови фибри: 
0%, Масла и сурови мазнини: 83,2 %, Пепел: 0%

РЕЛАКСИН
30 таблетки

Натурален, билков продукт с успокояващо действие за 
кучета и котки. Хмелът и валерианата намаляват състо-
янието на тревожност и улесняват заспиването. Релаксин 
се препоръчва при стресови ситуации, като участие на из-
ложби, пътуване, отсъствие на собственика, фойерверки, 
както и посещение при ветеринарен лекар.

Начин на приложение: 
Кучета: 2-3 таблетки на 10 кг телесно тегло на ден. 
Котки: 1 таблетка на ден. 
Започнете прилагането до няколко дни преди стресовата 
ситуация. Не прилагайте повече от два пъти на ден.
Да се съхранява на сухо и хладно място, далеч от деца и 
животни. 

Добавки / на 1 кг/: Витамин Е / 3а700/: 5250 мг

*50 мл опаковка е достатъчна за 80 дни за животно с тегло 
от 5 кг

Състав: дикалциев фосфат, лактоза, микрокристална це-
лулоза, малтодекстрин (гума арабика), хмел (Humuluspulus 
L.), корен от валериана (Valeriana L. Officinalis), екстракт 
от джинджифил, соли на мастна киселина, силициев дву-
окис, поливинилпиролидон, хидроксипропилцелулоза, 
метилцелулоза, стеаринова киселина, железни оксиди, 
L-триптофан.


