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Valmisteessa lisäksi:

• Ternimaitoa, joka sisältää immunoglobuliineja, 
jotka vahvistavat vastustuskykyä.

• FOS- ja MOS -prebiootteja suoliston bakteeri- 
kannan tasapainottamiseen.

• Pektiinejä, luonnollisia imeyttäviä aineita, jot-
ka edesauttavat kiinteiden ulosteiden muo-
dostumista.

• Maltodekstriinia, joka elvyttää suoliston tasa-
painoa.

Uutena myös:

• Butyraatteja, jotka tukevat paksusuolen so-
lujen luonnollista uudistumista ja ylläpitävät 
paksusuolen limakalvon eheyttä.

• Fenkolia, jonka sisältämä anetoli rentouttaa 
suoliston lihasjännitystä.

• Karhunvatukkaa, jolla on suoliston limakalvoa 
rauhoittava ja puhdistava vaikutus.

annostus:

Valmistetta voidaan käyttää joko kuurina tar-
vittaessa tai jatkuvasti.Yksi tabletti per 10 kg 
(Yksi pakkaus riittää 10 kg eläimelle 32/120 
päivää). Pastasta yksi viivanväli per 5 kg 
(Pakkaus riittää 5 kg eläimelle 15 päivän ajaksi). 

Annostelu kerran päivässä. 

Maistuva maitohappobakteerivalmiste 
koirille ja kissoille

Lääkehoidon, stressin tai epätasapainoisen ruo-
kavalion vuoksi muuttuneen suoliston baktee-
ritasapainon hallintaan. Myös atoopikoille, mat-
kustaville, herkkävatsaisille, hoitoon meneville ja 
muutoin stressiherkille koirille ja kissoille.
 
Enteromicro Complex sisältää suolistolle hyö-
dyllisiä Enterococcus faecium -maitohappobak-
teereita mikrokapseloidussa muodossa. Kaksin- 
kertainen mikrokapselointi takaa maitohappobak-
teerien pääsyn lemmikin suolistoon asti.

  Vatsa kunnossa – kaikki kunnossa

ENTEROMICRO COMPLEX 
TABLETIT (32 kpl ja 120 kpl) ja PASTA (15ml)

Lisätietoja tuotteista 
www.faunapharma.fi

▶ Herkkävatsaisille
▶ Lääkehoidon aikaan
▶ Stressiherkille



tt

Lemmikin 

terveyden tueksi

EPATO 1500 PLUS

TABLETIT (16 kpl ja 32 kpl) 
ja PASTA (2 × 15 ml)

DIRENE

TABLETIT (32 kpl) 
ja PASTA (15 ml)

Maistuva maksan toimintaa 
tukeva täydennysrehu koirille 
ja kissoille.

Valmisteen sisältämä silymariini suojaa 
maksan soluja tukemalla solukalvon toi-
mintaa ja ehkäisemällä toksiinien vaiku-
tuksia solukudoksessa.  

Valmistetta voidaan käyttää kaikille koi-
rille ja kissoille iästä, rodusta ja kunnosta 
riippumatta. Voidaan myös käyttää sa-
manaikaisesti eri lääkkeiden kanssa.

annostus: 

Lisätään päivittäiseen ravintoon, kun 
eläimellä on maksavaivoja ja/tai se saa 
lääkehoitoa. Maistuva pasta ja maksan-
makuiset tabletit on helppo antaa. 
Annostelu kerran päivässä. 

Puolikas tabletti per 10 kg (Yksi pakkaus 
riittää 10 kg eläimelle 32/64 päivää). Pas-
tasta yksi viivanväli per 5 kg (Pakkaus 
riittää 5 kg eläimelle 30 päivän ajaksi).
 

Lisätietoja tuotteista 
www.faunapharma.fi

Maistuva munuaisten toimintaa 
tukeva täydennysrehu koirille  
ja kissoille.

Hyvänmakuinen mallasuutteella maus-
tettu DiReNe toimii ylimääräistä fosforia 
ruokavaliosta sitovana täydennysre-
huna ja sitä voidaan käyttää koirille ja 
kissoille.

annostus: 

Lisätään päivittäiseen ravintoon, lääke-
hoidon ja ravitsemuksen tukena krooni-
sen munuaisten vajaatoiminnan yhtey-
dessä. Maistuva pasta ja makutabletit 
on helppo antaa. Annostelu kerran 
päivässä. 

Yksi tabletti per 10 kg (Yksi pakkaus riit-
tää 10 kg eläimelle 32 päivää). Pastasta 
yksi viivanväli per 5 kg (Pakkaus riittää 
5 kg eläimelle 15 päivän ajaksi). Vettä 
oltava jatkuvasti saatavilla.
 


