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Aptus Biorion 60 tabl. dla
psów i kotów na poprawę
skóry, pazurków i sierści
Cena

42,99 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Właściwości i działanie:
Metionina jest jednym z aminokwasów, które tworzą strukturę białek i ograniczają ich produkcję gdy jej zabraknie.
Dodatkowo niewielkie ilości metioniny są konieczne w przebiegu procesów metabolicznych istotnych dla zdrowia
zwierzęcia. Metionina jest jednym z niezbędnych aminokwasów egzogennych, które muszą być podane w diecie.
Z tego powodu w przypadku żywienia karmą domową, odpowiednia podaż metioniny powinna być zabezpieczona
podawaniem karmy uzupełniającej.
Biotyna jest koenzymem w różnorodnych procesach metaboliczych z udziałem białek węglowodanów i nienasyconych
kwasów tłuszczowych. W szczególności biotyna jest niezbędna dla utrzymania właściwego stanu skóry, sierści
i pazurów. Stwierdzono, że metionina ma działanie synergistyczne w stosunku do biotyny.
Stosowanie:
Stosować w celu utrzymania prawidłowej kondycji skóry, sierści i pazurów
Objawami niedoborów biotyny są np. suche, matowe, odbarwione i wypadające włosy, wysuszona i łuszcząca się
skóra, pękające i łamliwe pazury
Zapotrzebowanie na biotynę wzrasta w okresie intensywnego wzrostu, ciąży i laktacji
Podobne objawy ze strony skóry i pazurów mogą powodować niedobory metioniny
W przebiegu niektórych schorzeń nerek i jelit może się zwiększyć zapotrzebowanie na biotynę
Dawkowanie:
Psy: 1 tabletka na 10 kg wagi ciała dziennie przez 3 – 5 tygodni, potem ¼ tabletki na 10 kg wagi ciała dziennie
Koty: ½ – 1 tabletka dziennie
Opakowanie: 60 tabletek (14 g). Waga jednej tabletki: 0,23 g
Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C), w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Składniki pokarmowe:
Masa sucha- 96%
Białko ogólne- 10%
Włókno surowe- 70%
Popiół surowy- 3,1%
DL metionina- 175mg/g
Premiks mineralno-witaminowy: Biotyna 22 mg/g
Skład:
Premiks mineralno-witaminowy- 78,6%
DL metionina- 17,1%
Substancje pomocnicze- 4,3%
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