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Okusen prebiotični napitek

Okusen prebiotični napitek za
podporo imunskemu sistemu.
Razvit s strani veterinarjev.

Zakaj je imune+ učinkovit?

70%

naravne odpornosti se
razvije v črevesju.
Viyo Imune+ vsebuje prebiotika FOS
in inulin. Te naravne vlaknine so hrana
za dobre bakterije v črevesju in s tem
omogočajo bolj učinkovito delovanje
črevesja psov in mačk. Koristne
hranilne snovi se lahko tako optimalno

absorbirajo in uporabljajo, ter tako
učinkovito podpirajo imunski sistem.

98%

prebiotičnih vlaknin
vstopi v črevesje kot
aktivne sestavine, brez da bi se v
želodcu razgradile, saj je Imune+ v
tekoči obliki.

Kdaj lahko priporočamo imune+?
✔ Zdrava dnevna rutina
Imune+ deluje preventivno, saj ves čas
optimalno podpira imunski sistem v črevesju.

✔ Sprememba letnih časov
Pri prehodih iz toplega v hladno ali
deževno vreme so psi in mačke
bolj dovzetni za okužbe.
Poleti psi in mačke
raziskujejo zunanji svet
in so bolj izpostavljeni
številnim virom infekcij.
Pri vsaki spremembi letnega časa se
priporoča dvotedensko dnevno dajanje
Viyo Imune+.

✔ Pri menjavi hrane ali diete

Sprememba hrane lahko razdraži
želodec in črevesje ter oslabi absorbcijo
hranljivih snovi. Imune+ pomaga
podpirati pravilno delovanje črevesja.

Pogosto zastavljena
vprašanja
Običajno se nanašajo na zdravstvene težave psov in mačk
kot so: prebavne težave, težave s kožo, pomankanje
vitalnosti, zmanjšano pitje ali slab apetit živali, kar
vse negativno vpliva na njihovo odpornost.
Imune+ podpira njihovo odpornost s stimulacijo
absorbcije hranljivih snovi v črevesju.

✔ V stresnih situacijah
Stres se lahko pojavi
zaradi sprememb
v okolju ali bivalnih
prostorih, zaradi potovanj, prihoda novega
družinskega člana ali bivanja z drugimi živalmi.

✔ Za pasje in mačje mladičke
Imunski sistem živali je popolnoma
razvit šele pri starosti nekaj
tednov ali celo mesecev. Imune+
zagotavlja potrebno podporo v
času, ko se mladički privajajo na
novo okolje in hrano.

✔ Za pasje in mačje seniorje
Zaradi zmanjšane zmožnosti
absorbcije v črevesju oslabi
imunski sistem živali. Spodbujanje
absorbcije hranljivih snovi opazno
zmanjša možnost za okužbe.
V vsaki škatli je 14
priročnih dnevnih porcij.
Optimalen rezultat dosežemo
z dajanjem Imune+ 14 dni
zapored.
Imune+ je najbolje servirati zjutraj pred obrokom.
Imune+ je primeren za vse pse in mačke,
razen tiste, ki imajo alergijo na piščanca.
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