BLÅSTÅNG PERSILJA
& MYNTA
Ett helt naturligt fodertillskott för hund
och katt som hjälper till att stödja en god
matsmältning och förbättra andedräkten.
Den innehåller endast naturliga
ingredienser, noggrant utvalda och i en
optimal blandning.
SUPERFOODS FRÅN HAV &
NATUR - VÄLKÄNDA FÖR GOD
PÅVERKAN PÅ MAGE,
MATSMÄLTNING OCH
ANDEDRÄKT
BLÅSTÅNG PERSILJA & MYNTA innehåller:
Blåstång (Fucus Vesiculosus), Persilja,
Mynta
BLÅSTÅNG (Fucus Vesiculosus) är en
brunalg som är välkänd för sina många
goda egenskaper. Den är mycket rik på
vitaminer, mineraler, spårämnen,
aminosyror och essentiella fettsyror - allt i
rätt balans och i en organiskt bunden,
lättupptaglig form. Blåstång innehåller
också alginater - en polysackarid som är
rikligt förekommande i brunalgers
cellväggar - som har förmågan att hämma
kroppens upptag av tungmetaller och
förorenande ämnen.

Tungmetallerna och föroreningarna binds
och försvinner sedan ut genom tarmen.
Blåstång är också naturligt rik på Omega3
som har en antiinflammatorisk effekt.
PERSILJA och MYNTA är båda välkända för
förmågan att förbättra både matsmältning
och andedräkt. Båda innehåller klorofyll
som antas ha en bakteriedödande effekt
och tillsammans kan dessa båda hjälpa till
att rena munnen från de bakterier som
orsakar plack och dålig andedräkt.
PERSILJA och MYNTA har även en positiv
påverkan på matsmältningen. Tillsammans
reducerar de gasbildning och bidrar till
minskad dålig lukt från magen.
DAGLIG DOSERING:
> 10 KG SAMT KATT: ½ KRYDDMÅTT
10 - 20 KG: 1 KRYDDMÅTT
20 - 30 KG: 1 ½ KRYDDMÅTT
30 - 40 KG: 2 KRYDDMÅTT
1 FÖRPACKNING / 200 GRAM RÄCKER TILL:
> 10 KG SAMT KATT: CA.660 DAGAR
10 - 20 KG: CA.330 DAGAR
20 - 30 KG: CA.220
30 - 40 KG: CA.165 DAGAR
På grund av sitt höga innehåll av jod bör inte
produkten ges till dräktiga/digivande tikar/honor,
djur under 3 månader eller till djur med överaktiv
sköldkörtel.
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