
Yhdessä ripulia vastaan!

Nopea ja tehokas apu 
ripuliin ja suolisto-ongelmiin

Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4+

Dia-Tab  () () ()
Enteromicro Complex    

Alle 10 kg:  ½ tablettia kahdesti vuorokaudessa

10-20 kg:  1 tabletti kahdesti vuorokaudessa

Yli 20 kg:  1 tabletti kolmesti vuorokaudessa

Dia-Tab akuuttiin vaiheeseen.

Tabletit akuutin ripulin hoidon 
tueksi koirille.

Tabletit ja pasta tukemaan 
koiran ja kissan 

ruoansulatuskanavan toimintaa.

Tabletit:  Yksi tabletti 10 painokiloa kohden 
 kerran päivässä

Pasta:  Yksi annostusviivan väli 5 painokiloa    
 kohden kerran päivässä

Enteromicroa voidaan käyttää joko kuurina tarvittaessa tai 
jatkuvasti suoliston toimintaa tukemaan.



Karhunvatukka
Tanniinipitoisilla lehdillä on suoliston limakalvoa 
rauhoittava ja puhdistava vaikutus.

Fenkoli
Anetolia sisältävä uute rentouttaa suoliston 
lihasjännitystä.

Enterococcus faecium
Suolistolle hyödyllisiä maitohappobakteereita 
mikrokapseloidussa muodossa.

Lehmän ternimaito
Sisältää immunoglobuliineja, jotka vahvistavat 
vastustuskykyä.

Pektiinit
Luonnollisia imeyttäviä aineita, jotka 
edesauttavat kiinteiden ulosteiden 
muodostumista.

Butyraatit
Tukevat paksusuolen solujen luonnollista 
uudistumista ja ylläpitävät paksusuolen limakalvon 
eheyttä.

Maltodekstriini
Elvyttää suoliston tasapainoa ja toimii 
helposti sulavana energianlähteenä.

Frukto-oligosakkaridit (FOS)
Kuitujen hajotessa syntyvät rasvahapot 
toimivat ravintoaineina suoliston epiteelisoluille ja 
hyödyllisille suolistomikrobeille.

Mannaanioligosakkaridit (MOS)
Sulamattomat kuidut estävät haitallisten bakteerien 
kiinnittymistä suolen seinämään sekä toimivat 
prebiootteina hyödyllisille mikrobeille.

Sitruspektiini
Sulava kuitu, joka edesauttaa kiinteiden ulosteiden 
muodostumista ja sillä on suolistoa rauhoittavia 
ominaisuuksia.

Johanneksenleipäpuujauhe
Sitoo nestettä kiinteyttäen ulostetta ja auttaa 
toksiinien poistumisessa ruoansulatuskanavasta.

Klinoptiloliitti
Vulkaaninen mineraali, joka sitoo ripulia aiheuttavia 
toksiineja suolistossa.

Betaiini
Provitamiini tärkeiden aminohappojen synteesiin. 
Auttaa soluja suojautumaan ripulin vaikutuksilta 
(osmoprotektantti).

Maltodekstriini
Elvyttää suoliston tasapainoa ja toimii 
helposti sulavana energianlähteenä.

www.faunapharma.fi 
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Beeeeetatatatatttat iiiiiiiiiinni
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