
Amikor a kutyának 

vagy macskának 

emésztési zavarai 

vannak

Emésztésjavítók kutyáknak 
és macskáknak 

  ®



Honnan tudom, hogy 

a Kedvencemnek emésztési 

problémái vannak?

Az emésztőszervi zavarok gyakran előfordulnak a kutyáknál és 
macskáknál. Erre utal az öklendezés, hányás, a bélsár konziszten-
ciájának megváltozása (hasmenés), véres, habos bélsár, gyakori 
bélsárürítés. Jelentkezhet felfúvódás, hasi fájdalom, nehezített bél-
sárürítés.

Milyen összetételu" ek a BiogenicVET emésztésjavító 

készítményei, és hogyan használjam o" ket?

BiogenicVET 
ProBio por
Bacillus subtilis, frukto-oligoszacha-
ridok és mannán-oligiszacharidok. A 
tasak tartalmát vízben való feloldást 
követően az állat szájába kell fecs-
kendővel beadni, vagy az állat elede-
léhez keverni.

BiogenicVET 
Multipro 
Enterococcus faecium, frukto-oligo-
szacharidok, mannán-oligiszachari-
dok. Naponta egy kapszulát kell köz-
vetlenül az állat nyelvére tenni, vagy 
a tartalmát az állat eledelébe keverve 
beadni.

BiogenicVET 
ProBio 
PASTE
Enterococcus faecium, frukto-oli-
goszacharidok, mannán-oligisza-
charidok, kaolin, akác, kurkuma, 
növényi olaj. Az előretöltött fecsken-
dőből naponta két alkalommal kell 
beadni az állat szájába a szükséges 
mennyiséget. 

BiogenicVET 
Carbon 
Active 
Aktív szén. 2-3 kapszulát kell beadni 
naponta 3-4 alkalommal az állat szá-
jába téve, vagy a tartalmát az állat 
eledelébe keverni.

Az emésztési zavarok hátterében számos tényező állhat.

Bakteriális és vírusos fertőzések. Kutyák körében legismertebb 
a parvo és a korona vírus, Campylobacter és Salmonella fajok.

Parazitás fertőzések. A bélférgek – orsóférgek, kampósfejű fér-
gek, stb. nagyon gyakoriak a kedvenceinkben. Bélgyulladást 
okozhatnak az egysejtű paraziták: Giardia és kokcidium fajok is.

Lenyelt idegen testek. Különösen a kutya hajlamos a legkülön-
félébb tárgyak – gesztenye, dió, szőnyegdarabok, játékok le-
nyelésére. Ilyen esetben feltétlenül fel kell keresni az állatorvost, 
mert halálhoz vezető bélelzáródást is okozhatnak. Macskában a 
lenyelt és a belekben összecsomósodott szőr okozhat gondot!

Nem megfelelő minőségű, romlott étel. Az ilyen táplálék nagy 
mennyiségben tartalmazhat méreganyagokat – toxinokat, 
amelyek irritálják a gyomor- és bélnyálkahártya falát, gyulladást 
váltanak ki.

Antibiotikum kezelés. A fertőzések kezelésére beadott antibio-
tikumok felborítják a normál bélflórát, aminek hasmenés lehet 
a következménye.

Gyomormegterhelés. A hirtelen felvett nagy mennyiségű táplá-
lék gyomormegterhelést, hányást okozhat.

Étel intolerancia, táplálék allergia. Az eledel egyes összetevő-
vel szembeni túlérzékenység egyik jellemző tünete a tartósan 
fennálló hasmenés.

Felfújódás. A hirtelen jelentkező felfújódás és erős hasi fájdalom 
hátterében gyomorcsavarodás is állhat, ami azonnali állatorvosi 
ellátást igényel.

Mi okozza az emésztési 

zavarokat kutyákban és 

macskákban?
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Hogyan segítik a BiogenicVET 

emésztésjavító termékei 

az emésztés rendbe hozatalát?

A BiogenicVET emésztésjavító termékei számos módon segítik a 
bélcsatorna normális működésének helyreállítását:

• Élő, probiotikus baktérium kultúra – Bacillus subtilis ill.  
Enterococcus faecium beadásával helyreállítható a normál 
bélflóra. Ezek a baktériumok elszaporodnak a bélcsatorná-
ban és kiszorítják a hasmenésért felelős, káros baktériumo-
kat. Az immunrendszer erősítése révén vírusellenes hatásuk 
is van.

• Prebiotikumok: 
frukto-oligoszacharidok és mannán-oligiszacharidok. Ezek-
nek a cukor természetű anyagoknak a jellemzője, hogy 
a bélgyulladásért felelős kórokozó baktériumok számára 
emészthetetlenek, a jótékony bélflóra viszont fel tudja őket 
használni energiaforrásként, így túlnövik a kórokozó bakté-
riumokat.

• Nyálkahártya bevonó anyagok. A gyulladt nyálkahártyán 
vékony bevonatot képeznek, amely nyugtató, fájdalomcsil-
lapító hatású.

• Aktív szén. Az aktív szén hatalmas adszorbeáló felülettel 
rendelkezik, ezáltal megköti a béltartalomban levő méreg-
anyagokat, baktérium toxinokat és káros anyagcseretermé-
keket.

www.biogenicvet.com



AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

  ®

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

