
Objawy zaburzeń trawienia: 
Wymioty i biegunka
Powiększenie objętości jamy brzusznej 
i/lub jej bolesność
Osłabienie apetytu 
Gorączka 
Osowiałość
Utrata masy ciała
Zwiększone pragnienie
Zażółcenie dziąseł, skóry i białkówek oczu 
Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej 

Dla zapewnienia dobrego samopoczucia 
zwierzęcia:

Podawaj karmę zaleconą przez lekarza 
weterynarii 
Jeżeli lekarz weterynarii przepisał leki 
należy dokładnie przestrzegać jego 
zaleceń
Zwierzę musi mieć stały dostęp do 
świeżej wody 
Dzienną dawkę pokarmową podziel na 
mniejsze porcje w celu odciążenia 
przewodu pokarmowego
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?? ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

WSPOMAGANIE 
TRAWIENIA
HIGIENA

Karmy uzupełniające dla zwierząt gospodarskich.
Płyn myjący.
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Firma Eurowet obecna jest na rynku polskim od 1992 r. 
Oferujemy ponad 100 preparatów dla zwierząt: 

   specjalistyczne dermokosmetyki weterynaryjne, 
   produkty do higieny oczu i uszu,
   preparaty roślinne wspomagające utrzymanie dobrego stanu zdrowia,
   weterynaryjne suplementy diety,
   preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
   specjalistyczne preparaty dla gołębi i ptaków ozdobnych.

Wszystkie preparaty oparte są na bazie naturalnych składników. 
Produkowane są przy zastosowaniu najnowszych technologii, 
opracowanych przez wiodące firmy francuskie. 
Współpracujemy z największymi dystrybutorami preparatów 
dla zwierząt w Polsce. 



REGULACJA ZABURZEŃ
UKŁADU POKARMOWEGO

SKUTECZNA HIGIENA
WETERYNARYJNA
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HEPACHOL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt gospodarskich.
- WSPOMAGA PRACĘ UKŁADU POKARMOWEGO I WĄTROBY

HEPACHOL syrop wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, 
a w szczególności ułatwia funkcjonowanie wątroby. Składniki karmy 
wzmagają perystaltykę jelit oraz pobudzają produkcję żółci i wydzielanie 
enzymów trawiennych. Zaleca się podawać mieszankę przy przekarmieniu, 
obniżeniu apetytu, osłabieniu, zaparciach, zaburzeniach ze strony 
przewodu pokarmowego u prosiąt ssących, w okresie rekonwalescencji 
po przebytym leczeniu obciążającym wątrobę i nerki.
Stosować po wymieszaniu z paszą lub z wodą do picia.

Ilość netto: 1 litr

Skład: sorbitol, ekstrakt płynny z Combretum raimbaultii (kinkeliba), ekstrakt suchy 
z Cynara scolymus (karczoch zwyczajny), ekstrakt suchy z Orthosiphon stamineus 
(ortosyfon włóknisty), ekstrakt suchy z Pneumus boldus (liść boldo), ekstrakt suchy 
z Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski)
Dodatki w 1 kg: aminokwasy, ich sole: 3.2.3. L-lizyna HCl 20 g
Składniki analityczne: wilgotność 39,6%, białko surowe 1,96%, włókno surowe 0,4%, 
popiół surowy 0,19%, oleje i tłuszcze surowe 0,11%, lizyna 2%, metionina 0% sód 0,01%, 
wapń 0%, fosfor 0%, magnez 0%

KARBOWITAL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt gospodarskich.
- CHRONI BŁONĘ ŚLUZOWĄ PRZEWODU POKARMOWEGO
- PRZYWRACA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JELIT
- ABSORBUJE SZKODLIWE SUBSTANCJE

KARBOWITAL wpływa korzystnie na przewód pokarmowy przy zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych (wzdęcia, niestrawności). Koloidalny roztwór węgla chroni 
błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi czynnikami, 
absorbuje szkodliwe substancje. Mieszanka pomaga przywrócić prawidłowe 
funkcjonowanie jelit.
Podawać po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio: 1 ml / kg m.c. 2 razy 
dziennie.

Ilość netto: 1 litr

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

VETINET
Płyn myjący.
- MYCIE RĄK PRZED I PO KONTAKCIE ZE ZWIERZĘTAMI 
LUB ŻYWNOŚCIĄ

- NIEZBĘDNY PRZY MYCIU ZWIERZĄT PRZED ZABIEGAMI
- HIGIENA GABINETU I SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO

VETINET wpływa regulująco na mikroflorę skóry. Ma dobre właściwości 
myjące, nie powoduje podrażnienia skóry, błon śluzowych i ran.

Sposób stosowania: 
Ręce lub miejsce przeznaczone do mycia zmywać płynem bez dodatku 
wody przez kilka minut, a następnie spłukać wodą. 

Ilość netto: 1 L z dozownikiem lub 5 L 

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
COCAMIDOPROPYL-BETAINE, CHLORHRXIDINE DIGLUCONATE, PEG-4 
RAPESEEDAMIDE, GLICERIN, SILICONE QUATERIUM-17, POLYSORBATE-20, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, DMDM 
HYDANTOIN, EUCALYPTUS GLOBULUS EXTRACT, CITRIC ACID, CI42090 
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