Diapaste, Diapro PLUS & Diapro

TIL HUND OG KATT MED DÅRLIG MAGE
– rask og effektiv gjenopprettelse av den normale magetarmfunksjonen

Selges
hos din
veterinær

V E L S M A K E N D E K O S T T I L S K U D D T I L H U N D O G K AT T

Diapaste
Diapaste er et kosttilskudd til hund og katt med løs mage. Diapaste inneholder
mineraler og fibre som beskytter, fremmer og stabiliserer magetarmfunksjonen, med
elektrolytter (salter), dekstrose (sukker), glutamin (aminosyre), som medvirker til å
gjenopprette saltbalansen, øker væskeopptaket og tilfører tarmcellene energi.*
Diapaste kan brukes til hund og katt med løs mage, inntil form og konsistens på dyrets
avføring igjen er normal (oftest 1-3 dager).
Diapaste inneholder:
• Diosmektitt (Montmorillonitt)
	Diosmektitt er et naturlig leirmineral, som absorberer vann og binder bakterier.
Det skaper form og fasthet på innholdet i tarmen og beskytter tarmslimhinnen.
• MOS (Mannan-oligosakkarid)
	Mos er et prebiotika (fiber) som stimulerer immunforsvaret og veksten av nyttige
bakterier i fordøyelsessystemet.
• Elektrolytter (salter)
	Mg2+, Na+ og K+ ioner hjelper til å gjenskape og vedlikeholde elektrolytt(salt)balansen,
og stimulerer dyrets eget opptak av væske.
• Dekstrose/Glyserol
Tilfører dyret lett omsettelig energi.
• Glutamin aminosyre
Tarmcellenes viktigste energikilde til vedlikehold og reparasjon av tarmslimhinnen.

M A G E & TA R M

Diapro PLUS og Diapro
Diapro PLUS pulver er et kombinert pro- og prebiotika produkt, som inneholder de
godkjente probiotiske bakteriestammene Enterococcus faecium og Lactobacillus acidophilus.
Diapro PLUS inneholder også prebiotika – altså fiber. Sammensetningen av både pre- og
probiotika reduserer varigheten av løs mage, styrker immunforsvaret og gjenoppretter og
vedlikeholder den normale tarmfloraen, så hunden eller katten din raskt oppnår balanse i
magetarmsystemet.*
Diapro kapsler inneholder probiotika stammen Enterococcus faecium.

Diapro PLUS pulver eller Diapro kapsler kan med fordel brukes i kombinasjon med Diapaste.
Pulver eller kapsler burde gis minst 2 timer før eller etter Diapaste, og i en kortere eller
lengre periode etter dyret igjen har en normal magetarmfunksjon.
Produktene brukes alltid etter anvisning fra din veterinær.
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Diapaste, Diapro PLUS & Diapro
Diapaste
15 ml sprøyte
30 ml sprøyte
60 ml sprøyte

KOSTTILSKUDD TIL HUND OG KATT

DOSERING HUND OG KATT
Vekt:
Dosering:
0-5 kg
2 ml to ganger daglig
5-15 kg
3 ml to ganger daglig
15-30 kg
5 ml to ganger daglig
Over 30 kg
7 ml to ganger daglig

Diapaste brukes til form og fasthet på dyrets
avføring er tilbake til normalt (oftest 1-3 dager)
eller etter veterinærens anvisning.

Diapro PLUS
20 poser
á 5 gram

DOSERING HUND OG KATT
Vekt:
Dosering pr. dag:
Under 20 kg
½ pose
Over 20 kg
1 pose

NYHET

Diapro PLUS kan gis alene eller tilsettes dyrets
fôr eller vann. Gis i 10-15 dager eller etter
veterinærens anvisning.

Diapro
10×10 kapsler

DOSERING HUND OG KATT
Vekt:
Dosering pr. dag:
0-20 kg
1 kapsel
Over 20 kg
2 kapsler

Diapro kapslene kan åpnes og innholdet kan
blandes i fôret. Gis i 10 til 15 dager, eller
etter veterinærens anvisning.
Diapro PLUS pulver eller Diapro kapsler kan med fordel brukes i kombinasjon med Diapaste. Pulver eller kapsler bør gis minst 2 timer
før eller etter Diapaste, og i en kortere eller lengre periode etter dyret igjen har normal magetarmfunksjon. Produktene brukes alltid i
overensstemmelse med veterinærens anvisning.
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