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Preparat na sierść i skórę dla
psa BioFeed 100 ml
Cena

22,87 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Opakowanie: 100ml
Preparat na sierść i skórę dla psa (Dermo-Vitum) BioFeed 100 ml
Preparat poprawiający stan skóry i włosa. Suplement diety w płynie Dermo-Vitum wyraźnie poprawia wygląd pokrywy
włosowej oraz stan skóry. Niezastąpiony w przypadku alergii z objawami skórnymi. Przyśpiesza gojenie ran.
Preparat poprawiający stan skóry i włosa. Suplement diety w płynie Dermo-Vitum wyraźnie poprawia wygląd
pokrywy włosowej oraz stan skóry. Niezastąpiony w przypadku alergii z objawami skórnymi. Przyśpiesza gojenie
ran.
Co wyróżnia preparat BioFeed Dermo-Vitum?
wysoka zawartość chelatu cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – ograniczają natężenie reakcji zapalnej w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne skóry
witamina K – wykazuje właściwości przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan skóry i włosa
witamina A – poprawia stan skóry i nabłonków, zwiększa ich odporność na zakażenia
Kiedy należy stosować preparat BioFeed Dermo-Vitum?
zmiany skórne w przebiegu różnych chorób (alergie, nietolerancje)
choroby skóry
trudno gojące się rany
profilaktycznie dla ras predysponowanych do chorób skóry
poprawa stanu włosa przed wystawami
u szczeniąt w celu prawidłowego formowania się włosa
przed i w trakcie okresu linienia
SKŁAD
cukry, woda
DODATKI DIETETYCZNE (w 1000ml):
wit. A (3a672a) 1.000.000IU, wit. D3 (3a671) 50.000IU, wit. C (E300) 990mg, amid kwasu nikotynowego (3a315) 985mg, wit. E
(3a700) 850mg, wit. B2 (3a) 360mg, kw. pantotenowy 360mg,wit. B1 (3a821) 300mg, wit. B6 (3a831) 196mg, biotyna (3a880)
76.000mcg, wit. K3 (3a710) 50mg, wit. B12 (3a) 3.000mcg, cynk (3b611) aminokwasowy chelat cynku 7.500mg ,miedź
(3b405) siarczan miedzi pięciowodny 24.5mg, metionina 4.950mg, MSM 51.000mg
SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe: 2.9%
tłuszcz surowy: 0%
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włókno surowe: 0%
sucha masa: 9.6%
wilgotność: 90.4%
popiół surowy: 13.1%
NSP: 0,095%
NFE: 0,095%
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