POPIS PRODUKTU

DETOXICUM
Základem originálního přípravku DETOXICUM jsou rostlinné výtažky, urychlující detoxikaci
organismu. Obsahuje ostropestřec mariánský, artyčok a smetánku lékařskou a jeho použití je proto
vhodné u všech chorob, které postihují játra (infekční nemoci, otravy, malnutrice). Ochranný účinek
na játra je zvýšen díky lysinu a methioninu. Pískavice (řecké seno), vojtěška a karnitin stimulují
metabolismus a apetit, což je velmi žádoucí při rekonvalescenci vyčerpaného organismu a vysílených
pacientů.
Vitamíny skupiny B snižují nežádoucí negativní dopady antibiotické léčby.
Detoxicum je doplňkem léčby při chorobách jater, ledvin, srdce a trávicího traktu.
Obsah fruktooligosacharidů působí příznivě na rozvoj žádoucí střevní mikroflóry (Lactobacillus spp. a
Bifidus spp), která snižuje možnosti růstu potenciálních patogenů, jakými je například Escherichia coli
nebo kvasinka Candida albicans.
DETOXICUM – OBSAH A ÚČINEK FYTOTERAPEUTICKÝCH LÁTEK
EXTRAKT

ÚČINEK

Brutnák lékařský

Účinná detoxikace jater

Smetánka lékařská

Stimulace jaterních funkcí, diuretium

Artyčok

Ochrana jater

Oddenek pýru plazivého

Diuretikum, detoxikace

Listnatec ostnitý

Protizánětlivý, podpora krevního oběhu

Vojtěška

Protizánětlivý, antioxidační, diuretický

Pískavice (řecké seno)

Tonikum, stimulace metabolismu a apetitu

Indikace: intoxikace, infekční onemocnění, otlaky, choroby jater, ledvin, srdce a trávicího traktu,
podávání léků, rekonvalescence, hladovění, nechutenství, rehabilitace volně žijících dravců.
Suroviny:
Sacharidy: dextróza, fruktooligosacharidy.
Složení (v 1 kg produktu):
Vitamíny: B1 2.000 mg, B2 2.500 mg, B6 2.500 mg, B12 15 mg, K 600 mg
Minerální látky: glukonát vápenatý 10.000 mg.
Aminokyseliny: l-lysin 10.000 mg, l-methionin 10.000 mg, l-karnitin 10.000 mg.
Rostlinné výtažky: smetánka lékařská 20.000 mg, brutnák lékařský 40.000 mg, artyčok 20.000 mg,
oddenek pýru plazivého 20.000 mg, listnatec ostnitý 10.000 mg, pískavice (řecké seno) 40.000mg,
vojtěška 20.000mg.

Výživové hodnoty:
Hrubá bílkovina 4%, hrubý tuk 0,8%, hrubá vláknina 0,4%, popel 0,4%, voda 7%.
Doporučená dávka: do břišní dutiny krmného zvířete vložte půl odměrky (1g přípravku) na kilogram
živé hmotnosti dravce.
Balení: plastová nádobka (100g)

Výrobce:
Gea International srl – via Amatucci
20 – 83013 Mercogliano (AV) Italy

Distribuce v ČR:
Veterinární ordinace pro exotické
ptactvo a dravce, Nad Vršovskou
horou 3020, Praha 10; tel:
603 324 264,
www.nemociptaku.cz/doplnky.html
e-mail: hajkova.p@post.cz;

