
Droog
Eiwit 3,9%
Vetgehalte 1,5%
Anorganische stof 22,2%
Ruwe celstof 38,0%
Vocht 2,0%
Overige koolhydraten 32,4%

Gewicht (kg) 5 10 20 30 40 50 60
Droog (g)* 3 4 7 9 12 14 16
Gewicht (kg) 1 2 3 4 5
Droog (g)* 2 2 2 2 3
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Gebruik

Extra informatie

Gebruiksadviezen

Gemiddelde analyse (per kilogram) Ingrediënten

Voedingsadvies (gram per dag)

Voedingssupplement voor honden en katten met darmproblemen  |  VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Droog: fructo-oligosacchariden (FOS), psyllium, bentoniet, manno-
oligosacchariden (MOS), betaglucanen.

Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen. De aanbevolen gebruiksduur voor Intestinal Support is bij acute 
darmproblemen tot het moment van genezing en levenslang bij dysbacteriose. Maak een papje met water en zorg voor een goede 
vermenging met droogvoeding. Combineer Intestinal Support niet met natvoeding.

Zeer geschikt om te combineren met een 
hypoallergeen dieet.

Bentoniet voor het binden van zware metalen, (endo)
toxinen en schadelijke micro-organismen.

Manno-oligosacchariden, fructo-oligosacchariden 
en betaglucanen dragen bij aan een goede 
darmgezondheid.

* Ondersteunt de darmen bij een breed scala aan   
 darmaandoeningen.

* Psyllium absorbeert vocht in de darmen in geval van   
 slappe mest en stimuleert de darmperistaltiek in geval  
 van constipatie. 

* Inzetbaar als aanvullende vezelbron bij droogvoeders.

* Tekort aan voedingsvezels 

* Vermoeden van (voedsel)vergiftiging

* Te slappe mest

* Te harde mest
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* 1 bijgeleverd afgestreken maatschepje = ± 1,7 gram.

Hypoallergenic

Xenobiotic binder

Intestinal health

Intestinal Support | FBS
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