MEGADERM® ízesített bőr-szőr kondícionáló táplálék-kiegészítő oldat kutya, macska
részére
HATÓANYAGOK: 1ml tartalmaz: EFA ω6: Linolénsav (LA) 364 mg, Gamma-linolénsav
(GLA) 7,6 mg. EFA ω3: Eikozapentaén sav (EPA) 44,8 mg, Dokozahexaén sav (DHA) 30
mg. Vitaminok Vitamin A 114,8 UI, Vitamin E 3,8 UI. JAVALLAT : A MEGADERM®
ízesített táplálék-kiegészítő oldat alkalmas az egészséges bőr és szőr fenntartására, bőr és szőr
problémák megelőzésére, valamint bőrproblémák, különösen allergia okozta bőrproblémák
kiegészítő kezelésére. A MEGADERM® táplálék-kiegészítő oldat 6 (ω6) és omega 3 (ω3)
zsírsavakat optimális összetételben tartalmazó táplálék-kiegészítő kutyák, macskák részére. A
benne lévő zsírsavak javítják a bőr kondícióját. Hatóanyagai segítenek a károsodott bőr
helyreállításában bőrproblémák, különösen allergia okozta bőrproblémák esetén.
Visszaállítják az egészséges bőrre jellemző természetes védekező mechanizmusokat.
Hatóanyagai kétféle módon hatnak: 1 Helyreállítják a károsodott bőrfelületet 2 Csökkentik a
gyulladásos tüneteket (kipirosodás, viszketés). A MEGADERM® oldat összetevői a kutyák,
macskák bőrének napi ideális zsírsav szükségletének megfelelően vannak összeállítva a
bőrgyógyászok által ajánlottak szerint ω6:ω3= 5:1 arányban. ADAGOLÁS ÉS AZ
ALKALMAZÁS MÓDJA Szájon át. Az állatorvos ajánlása szerint. Bőrproblémák
megelőzésére: Általános adagja kétnaponta 1 tasak MEGADERM®<10 kg 10 kg alatti kutyák
részére, 1 tasak MEGADERM®>10 kg 10 kg feletti kutyák részére. Bőrproblémák esetén:
Általános adagja napi 1 tasak MEGADERM®<10 kg 10 kg alatti kutyák részére, 1 tasak
MEGADERM®>10 kg 10 kg feletti kutyák részére 1-2 hónapon keresztül. A dobozon
található angol nyelvű kezelési naptár segít a kezelési napok megjelölésében. A zöld
beosztáson megelőzés esetén kell bejelölni a kezelés után a hét adott napját, a piros
beosztáson gyógykezelés esetén kell bejelölni a kezelés után a hét adott napját. Így pontosan
tudjuk követni, melyik napokon kezeltük az állatunkat. Megelőzés esetén egy doboz tartalma
két hónapra, gyógykezelés esetén egy doboz tartalma egy hónapra elegendő.
A tasakok vágjuk fel, majd a tartalmát öntsük a napi eleségre és keverjük el benne. A
MEGADERM® táplálék-kiegészítő oldat ízesített, így az állatok szívesen elfogyasztják.
KISZERELÉSI EGYSÉG MEGADERM®<10 kg doboz 28 tasakkal 10 kg alatti kutyák
részére. MEGADERM®>10 kg doboz 28 tasakkal 10 kg feletti kutyák részére. Gyártó
VIRBAC S.A – 06516 Carros – France Reg. no. FR α 95.355.23.
Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
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