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Mit kell tudnunk 

kedvenceink bo” réro” l?

Az állatok bőre és szőre a külső védelmet biztosítja a környezettel 
szemben. A bőr és a szőrzet elváltozásai nagyon gyakoriak, az állat-
orvosi rendelőbe behozott kutyák 20-30 százalékában megfigyel-
hető valamilyen bőrelváltozás. A kutyák bőre a többi állatfajénál vé-
konyabb, sokkal kevesebb sejtrétegből áll, ezért náluk gyakoribbak 
a bőrproblémák, mint például a macskánál.

Számos megbetegedés okoz másodlagos bőrelváltozásokat, ezek-
nek a kiderítése még az állatorvosok számára sem mindig egyszerű. 
Másrészről a bőr és a szőrzet állapota jól tükrözi az állat általános 
egészségi és tápláltsági állapotát.

A szőrzet állapota jól tükrözi az állat tápláltsági állapotát is. A konyhai 
maradék vagy az olcsó tápok például nem tartalmazzák elegendő 
mennyiségben az egészséges, csillogó szőrzet növekedéséhez szük-
séges anyagokat, ezeket pótolni kell, ha az állat ilyen táplálékot kap.

A BiogenicVET Skin & Fur kapszula az egészséges szőrzet ter-
meléséhez szükséges számos építőelemet és vitamint tartalmazza, 
ideális kombinációban:

A Ω – 3 zsírsavaknak a szervezet valamennyi sejtje hasznát veszi, ide 
értve a bőr sejtjeit is a viszketéssel járó bőrbetegségek kezelésekor.

A C-vitamin különösen hasznos az állatok számára bármiféle króni-
kus betegség, fertőzés, allergia vagy dermatitisz esetén.

A quercetin egy bioflavonoid, növényi eredetű tápanyag. Hasznos 
lehet kutyák és macskák szezonális allergiájában, recidiváló fülfer-
tőzéseiben, élesztőgombák okozta bőrfertőzéseiben.

A likopén egy karotinoid. Segít a bőr pH egyensúlyban tartásában, 
kontrollálja a faggyútermelést.

A B5-vitamin egy növekedési faktor, nélkülözhetetlen különböző 
metabolikus funkciókhoz.

A piridoxinnak kiemelkedően fontos szerepe van a szervezet 
olyan fehérje struktúráinak felépítésében, mint a szőr, körmök.

A niacin nélkülözhetetlen a normál szöveti integritáshoz, a sejt 
energiaellátásához, különösen a bőr, az emésztő traktus és az ideg-
rendszer vonatkozásában.

A biotin szükséges a zsírsav szintézishez, az egészséges bőr, szőr 
és körmök megőrzéséhez.

A koenzim Q10 kontrollálja a sejten belüli oxigén szállítást.

Az A-vitaminná alakuló béta-karotin javíthatja a látást, a bőr és 
szőrzet egészségének fenntartását.

Honnan tudom, hogy a 

kedvencem bo”  rének, szo”  rének 

támogatásra van szüksége?

Hogyan segíti a BiogenicVET Skin & Fur kaps
zula 

a bo"  r és a szo”  rzet egészségét?

A bőr elváltozásai a laikusok számára is szembetűnőek:

Viszketés, vakaródzás

Fénytelen, töredezett szőrzet

Szőrhullás

Gyulladt, kipirult, levedző bőrterületek

Hámló, pikkelyező, korpás bőrfelület

Zsíros, faggyús szőrzet
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A melatonin alkalmazásával javítható a szőrzet állapota: befo-
lyásolja a vedlési ciklust, a ciklikus horpasztájéki szőrhullást, és a 
foltokban jelentkező kopaszodást.

A B12-vitamin segíti a fehérje metabolizmust, ami áttételesen 
hozzájárul az egészséges bőrsejtek szaporodásához, és a károso-
dott bőr gyógyulásához.

A folsav nagyon hasznosnak bizonyult a bőr számára, és javítja 
a vérellátást.

A szép bo”  r és szo”  rzet 

kedvenceink 

egészségének tükre 



Hogyan alkalmazzam 

a BiogenicVET Skin & Fur 

kapszulát?

Adagolás: 1 kapszula naponta 15 testtömeg kilogrammonként, 
vagy az állatorvos utasítása szerint. A kapszulák széthúzva ki-
nyithatók, tartalmuk a táplálékba is bekeverhető.
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Hogyan juthatok hozzá 

a BiogenicVET Skin & Fur 

kapszulához?

A BiogenicVET termékeink vény nélkül kapható takarmány ki-
egészítők, amelyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnerein-
ken keresztül, valamint állatpatikákban forgalmazunk.

AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

