DOG natura pašaro papildai pagaminti

Skėstašakis kamras

tradicinės medicinos pagrindu. Mūsų tikslas
yra natūraliu būdu pagerinti gyvūnų mitybą
ir kasdieninę priežiūrą. Mes ieškome naujų
sprendimų, kaip gerinti gyvūnų sveikatą.

Skėstašakio kamro sudėtyje yra
andrografolido, kurio veikimas panašus
į silimarino, kuris palaiko kepenų veiklą
ir atsinaujinimą bei neleidžia kepenims
suriebėti. Vandeniniai ekstraktai
naudojami organizmo detoksikacijai.

Sparnuotasis lamstas

Mangas

Augalas ir jo vandens ekstraktai yra
naudojami ajurvedos medicinoje, siekiant
pagerinti lūžusių kaulų gijimą ir užkirsti
kelią osteoporozei bei reumatoidiniam
artritui. Sparnuotojo lamsto sudėtyje yra
medžiagų kuadrangularino ir stilbeno
darinių t. y. resveratrolio, kurios neleidžia
atsirasti skeleto demineralizacijai.

Indinis mangas ir jo ekstraktai yra plačiai
naudojami ajurvedinėje medicinoje
dėl antivirusinio ir priešuždegiminio
veikimo. Pagrindinė veiklioji medžiaga
magniferinas-polifenolis pasižymi
antioksidacinėmis savybėmis ir tai įtakoja
vartojimą tradicinėje medicinoje.

Migdomoji vitanija

Šiuo metu Europoje, Azijoje ir Amerikoje
paprastasis bazilikas naudojamas siekiant
pagerinti patiekalų skonį ir kvapą. Jo
ekstraktai turi antioksidacinių ir imunitetą
stiprinančių savybių.

Tai indiškas ženšenis, naudojamas
ajurvedinėje medicinoje. Augalas ir jo
vandens ekstraktai pasižymi stipriu
imunomoduliaciniu, antioksidaciniu
veikimu ir padeda prisitaikyti prie situacijų
ir naujos aplinkos.

Astaksantinas
Natūralus Himalajų dumblių astaksantinas
yra vienas stipriausių antioksidantų
pasaulyje, stipresnis už vitaminą C ir E.
Esant staigiems temperatūrų pokyčiams
dumbliai (Haematococcus pluvalis) reguoja
ir gamina astaksantiną. Jis naudojamas
imunitetui stiprinti ir profilaktikai nuo
įvairių uždegimų.

Bazilikas
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Indiškasis lapainis
Vandeninis agrastinio lapainio ekstraktas
yra gausus natūralaus vitamino C šaltinis.
Ekstraktas pasižymi antioksidaciniu
veikimu ir didina atsparumą infekcijai.
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KADA NAUDOTI?
• matinis kailis, šėrimasis
• odos problemos
• palaikyti gražiai šuns išvaizdai
• apsauga nuo UV spindulių

migdomoji vitanija
indiškasis lapainis
kvapusis bazilikas
mangas
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Sudėtyje yra sparnuotojo lamsto vandeninis ekstraktas, kuris stabdo
skeleto demineralizaciją ir užkerta kelią sąnarių kremzlių uždegimui.
Astaksantinas turi antioksidacinį poveikį, apsaugo sąnarius nuo uždegimo.
KADA NAUDOTI?
• sąnarių problemos
• vyresni šunys

skėstašakis kamras

sparnuotasis lamstas
astaksantinas

vit. B kompleksas + biotinas
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Sudėtyje yra 100% natūralių augalinių vandeninių ekstraktų, kurie palaiko
kepenų veiklą ir organizmo detoksikaciją. Indiškojo lapainio ekstraktas
apsaugo kepenis nuo laisvųjų radikalų daromos žalos. Skirti po gydymo,
nutukusiems gyvūnams ir esant virškinimo sutrikimams.
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KADA NAUDOTI?
• prisitaikymas prie naujos aplinkos
• prieš transportavimą
• stresinėje situacijoje
• po operacijų
• silpnas imunitetas

Sudėtyje yra 100% natūralūs antioksidantai, kurie stiprina imunitetą ir
saugo nuo virusinių infekcijų. Naudojamas karštu metų laiku, kad
sumažinti aukštos temperatūros poveikį.
KADA NAUDOTI?
• virusinės, bakterinės infekcijos
• silpni gyvūnai
• alergijos
• aukšta aplinkos temperatūra
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astaksantinas

Sudėtyje yra vandeninis Indijos žolelių ekstraktas iš ženšenio, kvapiojo
baziliko, indiškojo lapainio ir mango. Šie ekstraktai turi antioksidacinių
savybių ir padeda gyvūnams susidoroti su stresu aplinkoje:
temperatūra, kelionės, triukšmas.
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Vandeninis žolelių ekstraktas palaiko kepenų veiklą ir detoksikuoja
organizmą. Natūralūs karotenoidai, pasižymintys stipriu antioksidaciniu
veikimu ir vitaminų B kompleksas, palaiko sveiką odos būklę, drėgnumą
ir elastingumą. Biotinas gerina kailio būklę.

astaksantinas
indiškasis lapainis
migdomoji vitanija

skėstašakis karmas
indiškasis lapainis
vit. B kompleksas
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KADA NAUDOTI?
• kepenų, virškinimo problemos
• po antibiotikų terapijos,
sveikimo laikotarpiu
• nutukę gyvūnai

Vandens žolelių ekstraktai palaiko tinkamą virškinimo, skeleto sistemų
darbą ir stiprina imunitetą. Naudojamas visapusiškam organizmo
stiprinimui ir gyvybingumo atstatymui.
KADA NAUDOTI?
• vyresni šunys
• silpnumas
• pablogėjus sveikatai ir sumažėjus
jėgoms

sparnuotasis lamstas
skėstašakis kamras
migdomoji vitanija
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