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Skupina: pomocné produkty

Probiovet
Doporučení veterináře:
Probiovet používám pro zlepšení trávení. Svým složením 
dobře pomáhá proti průjmu a zlepšuje bakteriální 
kolonizaci střev. Dobré trávení znamená i dobrou  
funkci imunitního systému.

MVDr. Petr Hrabák
http://mvdrhrabak.cz



velikost tobolky 1:1

Popis
Probiotický doplněk s obsahem dvou druhů živých bakterií (Lactobacillus acidophillus a Enterococcus faecium), 
zelené řasy Chlorella pyrenoidosa a prebiotika inulinu. Oživuje mikroflóru tlustého střeva, potencuje imunitní 
systém a snižuje přirozenou toxickou zátěž omezením hnilobných procesů ve střevě, kde navíc působí 
protizánětlivě a zklidňuje podrážděné sliznice. Tlumí průjem a krvácivé stavy střeva. Vhodný pro všechny druhy 
zvířat a zejména pro rostoucí mláďata a zvířata krmená průmyslovými krmivy.

Skladování
Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. 
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Obsah
90 tobolek

Management kvality
Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

Doporučení
Před podáním je vhodné tobolku zvlhčit vodou anebo potřít tukem pro snadnější polykání. Je možné 
podávat v pamlsku. Při potížích s pozřením můžete tobolku jemným tahem otevřít a vysypat obsah 
nejlépe do krmiva anebo pamlsku. Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Nežádoucí účinky a interakce
Nebyly zaznamenány.

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody. 
Ukládejte mimo dosah dětí!

Doporučené dávkování
PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Drobným zvířatům do 2 kg: 1 tobolku denně;
Zvířatům od 2 do 50 kg: 1 až 2 tobolky 2x až 3x denně;
Zvířatům nad 50 kg: 1 až 2 tobolky na každých 50 kg 2x až 3x denně.
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.Použití

[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»   Při onemocnění zažívacího traktu [Regavet].
»   Při plynatosti a zažívacích potížích [Regavet, Kingvet].
»   Na smrduté a pastovité průjmy [Regavet, Cytovet].
»   Při zápachu z tlamy [Regavet].
»   Účinná prevence při krmení granulemi a krmivy s obsahem konzervantů.
»   Posiluje celkovou imunitu [Imunovet, Virovet].
»   Pro prevenci chorob stáří – šednutí srsti, kloubní degenerace, selhávání ledvin [Regavet].
»   Při perverzních chutích (např. požírání výkalů) [Etovet].
»   Při výtoku z očí zabarvujícím srst [Regavet].

Složení
V 1 tobolce: Chlorella pyrenoidosa (250 mg), želatina, inulin (40 mg), mléčné bakterie Lactobacillus 
acidophilus a Enterococcus faecium (10 mg).
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