
Zastosowanie:
Wspomagająco u zwierząt z biegunką o różnej przyczy-
nie: infekcje wirusowe, bakteryjne, inwazja pasożytnicza, 
nagła zmiana diety, alergia lub nietolerancja pokarmo-
wa, zatrucie pokarmowe, toksyny antybiotykoterapia o 
szerokim spektrum, zaburzenia mikro�ory jelit, sytuacje 
stresowe lub wyczerpanie, nieswoiste zapalenia jelit, 
enteropatie różnego pochodzenia.

Właściwości:
Kombinacja pięciu aktywnych składników sprzyja 
ograniczeniu objawów biegunki i czasu jej trwania, 
wspomaga regenerację i przywrócenie prawidłowej 
funkcji jelit:
● montmorylonit/smektyt  – silny i skuteczny 
 adsorbent, wiąże szkodliwe czynniki i toksyny, chroni 
 i powleka śluzówkę
● prebiotyk – mannano-oligosacharydy (MOS) – 
 stymuluje rozwój i pomaga przywrócić równowagę 
 �zjologicznej mikro�ory jelit
● elektrolity – sprzyjają przywróceniu równowagi 
 wodno-elektrolitowej
● dekstroza – stanowi źródło łatwo przyswajalnej 
 energii dla szybszego powrotu do zdrowia
● L-glutamina – zapewnia energię dla enterocytów, 
 wspiera regenerację nabłonka jelit.

Sposób stosowania:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Podawać doustnie według tabeli lub 
zalecenia lek. wet., zalecany czas stosowania 1-2 
tygodnie. W łagodniejszych przypadkach może 
wystarczyć 3-dniowe podawanie pasty.

Jeśli jest konieczne podawanie pasty dłużej niż 3 dni, 
zwykle po trzecim dniu stosowania można zmniejszyć 
podawaną porcję o połowę.
Tłoczek strzykawki wyskalowany jest co 1 ml.
Odpowiednią ilość pasty odmierza się przekręcając 
pierścień na tłoku strzykawki. Następnie odmierzoną 
porcję wyciska się bezpośrednio do jamy ustnej zwie-
rzęcia, w razie potrzeby można zmieszać z niewielką 
ilością karmy, upewniając się, że cała porcja zostanie 
zjedzona.
Należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.

Opakowanie 15 ml – jedno nacięcie tłoczka strzykawki 
odpowiada 1 ml
Opakowanie 30 ml – tłoczek strzykawki posiada 
zaznaczone podziałki
Opakowanie 60 ml – tłoczek strzykawki posiada 
zaznaczone podziałki

Skład:
Dekstroza 25%, Wyciąg z drożdży (źródło mannano-
oligosacharydów - MOS) 20%, Gliceryna (glicerol) 15%, 
L-Glutamina 0,5%, Chlorek sodu, Chlorek magnezu, 
Chlorek potasu.
Dodatki: grupa 1-g: Bentonit-montmorylonit (E 558) 40%.
Składniki analityczne i poziomy: Węglowodany 35%, 
Białko surowe 1%, Włókno surowe 0,8%, Tłuszcz surowy 
< 0,5%, Popiół surowy 28%, Zawartość wilgoci 35%.
Elektrolity: Sód 1,5%, Potas 0,3%, Magnez 0,3%.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej.
Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca i podmiot odp. za etykietowanie:
CF Pharma Ltd,  Irlandia, 
WNI: αIEWD241387

Dystrybutor:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9 
62-200 Gniezno,
Tel. 61 426 49 20
WNI: PL3003182p

Bezpłatna informacja 
na temat produktu:
www.scanvet.pl

Opakowania:
15 ml, 30 ml, 60 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań 
mogą być dostępne w obrocie.

Masa ciała

Do 5 kg

6 - 15 kg

16 - 25 kg

26 - 35 kg

36 - 50 kg

ponad 50 kg   

Wieczorem

1 ml

2 ml

3 ml

5 ml

7 ml

10 ml

Rano

1 ml

2 ml

3 ml

5 ml

7 ml

10 ml


