ActiDerma
De nieuwste toevoeging aan de Acti-lijn. Het is een voedingssupplement op basis
van pure Noorse zalmolie
Huid en vacht: Omega 3 (13.3%) en Omega 6
(15.2%) bevorderen de gezondheid van- de huid
en de glans van de vacht. Tevens werkt het
tegen huidproblemen die veroorzaakt worden
door intoleranties en allergieën.
Perfect voor de drachtige teef en haar pups. Ter
ondersteuning van de eetlust van de teef tijdens
de dracht en ter bevordering van de groei en
ontwikkeling van de zogende pups.

ACTI

500ml

1000ml

ActiDerma is ideaal tijdens het winterseizoen
en / of tijdens periodes van intense activiteit
als bron van extra energie, tijdens herstel of
ziekte om het verzwakte immuunsysteem te
versterken, tijdens dracht en lactatie als
aanvulling bij het voeren van teven. Het
verbetert de gezondheid en schoonheid van
de huid en vacht. Daarnaast waarborgt het
de gezondheid van lichaam van de hond
dankzij de vele positieve effecten van
Omega-3 en Omega-6. Het is een 100%
natuurlijk product, vrij van kunstmatige
kleuren, smaken en conserveermiddelen.
Het bevat uitsluitend natuurlijke
antioxidanten, gebaseerd op tocoferol, wat
de meest actieve vorm van vitamine E is. De
biologische actieve antioxidanten, waarvan
Vitamine E een van de belangrijkste is, zorgt
niet alleen voor behoud van het lichaam,
maar levert talrijke voordelen op. Tocoferol
antioxiderende eigenschappen, bestrijden
de vrije radicalen en stimuleren de cel
vernieuwing.
Een beroepsfokker, hondensporter en
liefhebber weet als geen ander hoe
belangrijk het is om (werkende) honden te
beschermen tegen ziekten die rasgebonden
zijn of een gevolg zijn van de activiteit die zij
uitvoeren. Een professioneel supplement, in
combinatie met premium kwaliteit
hondenvoer, kan hierin het verschil maken.

Natuurlijke ontstekingsremmende werking: een
product om de symptomen van gewrichtsproblemen te verminderen die voortkomen uit
de oudere leeftijd, zoals artritis en reuma.
Meer smaak en eetlust: Ideaal voor het
stimuleren van de eetlust van de meest
kieskeurige honden, dankzij de intense aroma en
karakteristieke smaak van verse vis.
Imuun- en Cardiosysteem: EPA en DHA
vetzuren (omega 3 met lange vetzuren)
versterken het immuunsysteem, ondersteunen
de hersenfuncties en verminderen het risico van
hart- en vaatziekten. Draagt bij aan de gehele
lichaamsgezondheid, energie en vitaliteit.

Productinformatie:
Analytische bestanddelen: Oliën en vetten 99,0%, vocht
1,0%, essentiële vetzuren Omega-3 (13.3%, waarvan EPA
3,0% en DHA 4,0%) en Omega-6 (15,2%). Natuurlijke
antioxidanten tocoferol (0,015%)
LET OP! Te gebruiken hoeveelheid: ActiDerma is verpakt in
een praktische fles met pomp, die het mogelijk maakt om
de juiste dosering direct op het voer te pompen. De
aanbevolen dosering vindt u op het etiket.
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