
Objawy zaburzeń żołądkowo-jelitowych: 
Biegunka 
Wymioty 
Zaparcia 
Utrata masy ciała 
Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej 
Bolesne napinanie się przy oddawaniu 
kału 
Zwiekszenie lub obniżenie apetytu 
Kał pokryty śluzem 
Wzdęcia 
Bolesność w obrębie jamy brzusznej 
Krew w kale

Dla zapewnienia dobrego samopoczucia 
psa lub kota:

Podawać karmę zaleconą przez lekarza 
weterynarii 
Jeżeli lekarz weterynarii zalecił 
podawanie leków należy dokładnie 
przestrzegać jego zaleceń. 
Zwierzę musi mieć stały dostęp do 
świeżej wody 
Zapewnić zwierzęciu wygodne legowisko 
Dzienną dawkę pokarmową należy 
podzielić na mniejsze porcje w celu 
odciążenia przewodu pokarmowego

Od 25 lat jesteśmy producentem i dystrybutorem preparatów dla zwierząt 
towarzyszących. Naszą misją jest troska o zdrowie zwierząt.
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Karmy uzupełniające dla psów i kotów
WSPOMAGAJĄ PRACĘ UKŁADU POKARMOWEGO

P R E P A R AT Y
NA ZABURZENIA 
ŻOŁĄDKOWO - JELITOWE



REGULACJA ZABURZEŃ
ŻÓŁĄDKOWOJELITOWYCH

DLA
PSÓW I KOTÓW

30
tabletektabletek

DLA
PSÓW I KOTÓW

60
gg

DLA
PSÓW I KOTÓW

125
mlml

Psy i koty: 1 tab. / 10 kg m.c. / 2 razy dziennie / 3-5 dni.

ULTRADIAR
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
- ŁAGODZI ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO - JELITOWE

Ultradiar pomaga utrzymywać prawidłową czynność przewodu 
pokarmowego i wspomaga go  w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. 
Dodatek do karmy glinokrzemianu wpływa korzystnie na żołądek przy 
nadmiernym wydzielaniu kwasu solnego. Produkty roślinne ułatwiają 
funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomagają przywrócić 
prawidłową motorykę żołądka i jelit.
Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Opakowanie: 30 tabletek

Skład: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), produkty 
przetwarzania roślin (Vaccinium myrtillus - borówka czarna), mączka z suszonych 
strąków szarańczynu strąkowego, mikronizowana maltodekstryna. 
Dodatki w 1 kg: substancje wiążące i stabilizujące: E558 bentonit-montmorylonit 
200 mg. Składniki analityczne: białko surowe 11,3%, włókno surowe 24,2%, 
popiół surowy 29,2%, oleje i tłuszcze surowe 3,9%, wilgotność 5,6%.

Koty: 1/2 płaskiej miarki 
lub płaskiej łyżeczki do herbaty,

2 razy dziennie.

Psy: 1 płaska miarka 
lub płaska łyżeczka do herbaty / 

10 kg m.c., 2 razy dziennie.

METADIAR
Karma uzupełniająca - mineralna 
- CHRONI ŻÓŁĄDEK I JELITA

METADIAR, naturalny glinokrzemian wpływa adsorbująco i osłaniająco 
na przewód pokarmowy. Powleka błonę śluzową żołądka i jelit chroniąc 
ją przed działaniem czynników drażniących. Nie wchłania się z przewodu 
pokarmowego, wiąże toksyczne substancje produkowane przez szkodliwą 
florę bakteryjną jelit, uniemożliwiając ich wchłonięcie. Ogranicza utratę wody 
przez ścianę jelita. Podawać po wymieszaniu z karmą lub w małej ilości 
wody. 1 miarka zawiera ok. 2,5 g. 

Glinokrzemian zawarty w karmie uzupełniającej utrudnia wchłanianie 
podanych doustnie innych składników, dlatego należy je stosować w odstępie 
co najmniej 1 godziny od podania METADIARU. 

Ilość netto: 60 g

Skład: tlenek magnezu, chlorek sodu. Składniki analityczne: popiół surowy 93%, 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, wapń 0%, fosfor 
0%, sód 1,5%, magnez 2,1%, wilgotność 7,5%. Dodatki w 1 kg: substancje 
wiążące, przeciwzbrylające i stabilizujące: E558 bentonit-montmorylonit 700 g, 
mieszanka pierwiastków śladowych: E1 żelazo (tlenek żelaza) 250 mg.

KARBOWITAL
Karma uzupełniająca dla psów i kotów
- CHRONI PRZEWÓD POKARMOWY

Karbowital wpływa korzystnie na przewód pokarmowy przy 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Koloidalny roztwór węgla chroni 
błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi czynnikami, 
absorbuje szkodliwe substancje. Pomaga przywrócić prawidłowe 
funkcjonowanie jelit. Podawać po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio. 
Przed użyciem wstrząsnąć.

Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. 

Ilość netto: 125 ml

Skład: cukier z buraków cukrowych (sacharoza), węgiel roślinny (węgiel 
drzewny), gliceryna, glikol propylenowy. Składniki analityczne: wilgotność 
25,6%, włókno surowe 0,63%, białko surowe 0,27%, popiół surowy 0,2%, oleje 
i tłuszcze surowe 0,1%.

Psy, koty: 
5 ml / 10 kg m.c., 2 razy dziennie.


