
Immunero"  síto”   

készítményeink

Immuno 
és Immunoxantin

Segítünk 

kedvenceinek!

  ®



Mi is az 
immunrendszer?

Hogyan segíti az Immuno és az 

Immunoxantin az immunrendszer 

mu"  ködését?

A szervezet az immunrendszer segítségével képes felismerni és 
legyőzni a különböző bakteriális és vírusos fertőző betegségeket, 
biológiailag aktív anyagok (pl. ellenanyagok) és specifikus ölő sej-
tek termelésével. Amennyiben ez a rendkívül összetett rendszer jól 
működik, az állat átvészeli a megbetegedést, és védettséget szerez 
a kórokozóval való ismételt fertőzéssel szemben.

A készítmények lelke a béta-glükán, amely az egyik legerősebb ter-
mészetes immunstimuláns. Növeli az ellenanyag szinteket, erősíti 
a vakcinázáskor kialakuló védettséget. Hatékonyságát tovább javít-
ja az Echinacea purpurea (bíbor kasvirág) kivonat. A készítmények 
többi összetevője a szervezet általános működését, erőnléti állapo-
tát javítja – a cink hiánya pl. önmagában is csökkenti az immunvá-
lasz intenzitását.

Mindkét termék kapszula, amelyet közvetlenül az állat torkába kell 
beadni, vagy a kapszula széthúzása után a tartalma az állat eledelé-
be keverve is beadható.

-  Az Immuno kapszula adagja napi 1 kapszula 15 kg testtömegre,

-  Az Immunoxantiné 1 kapszula 10 kg-ra.

IMMUNERŐSÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEINK: 

Az immunrendszert károsíthatják különböző virusok - gondoljunk csak az 
AIDS-re - de az immunhiányos állapot örökletes is lehet. Leggyakrabban 
azonban átmeneti jellegű, valamilyen külső hatásra alakul ki, mint például:

Gyenge általános állapot

Nagyon fiatal, vagy nagyon idős életkor

Vemhesség

Táplálkozási, emésztési zavarok, hiánybetegségek

Sérülések, műtéteket követő felépülés (rekonvaleszcencia)

Daganatos betegségek

Erős kórokozó képességű törzsekkel való intenzív fertőzés

Immunhiányos állhat a gyakori, visszatérő fertőzések hátte-
rében is.

Mikor van szükség 

immunero" sítésre?

Hogyan alkalmazzam 

a BiogenciVet immunero" síto”  

készítményeit?

















BiogenicVET 
Immuno / Immunoxantin 

kapszula kutyák és macskák számára



AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

Ezek a termékeink vény nélkül kapható takarmány kiegészítők, ame-
lyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnereinken keresztül, vala-
mint állatpatikákban forgalmazunk.

Hogyan juthatok 

hozzá az Immuno és az 

Immunoxantin termékekhez?

BiogenicVET 
Immuno / Immunoxation

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

