CaniImmun - tablety pro psy

NA IMUNITU
oslabení imunity štìòat po dostavu - pomáhá pøeklenout období pøirozeného oslabení
imunity u štìòat nejèastìjší pøíèinu prùjmù a infekcí dýchacích cest psù v tomto životním
období
stavù spojených s nedostateènou funkcí imunitního systému dospìlých psù
snížení pøirozené obranyschopnosti ve stáøí staøí psi jsou vnímavìjší v dùsledku tohoto
oslabení k infekcím, kterým se mladý pes ubrání
u vysokého klimatického stresu, fyzické zátìže
v období rekonvalescence po nemoci, operaci

Mechanismus úèinku pøípravku CaniImmun:
CaniImmun podporuje díky kombinaci vysoce úèinných pøírodních látek pøirozené funkce imunitního systému organismu.
ß 1,3 / 1,6 Glukany:
Beta glukany jsou v pøírodì se pøirozenì vyskytující látky, které mají povahu škrobù a psovité šelmy je získávají, když
konzumují traviny nebo houby, navíc „zneèištìné“ pùdou obsahující mikroorganismy, které beta glukany obsahují rovnìž.
V deset let trvající zpìtné studii zahrnující rùzné druhy zvíøat a rovnìž lidské „pacienty“ byl prokázán pøímý pozitivní vliv beta
glukanù na posílení funkcí bílých krvinek, které jsou bunìènou podstatou obranyschopnosti organismu. Byly hledány zdroje
betaglukanù a byly nalezeny rovnìž v houbách druhu shiitake, které jsou již tradiènì považovány za úèinné pøi podpoøe léèby
rakoviny, nemocí moèových cest, zánìtù kloubù, revmatických onemocnìní a stavù provázených horeèkou. Betaglukany mají
schopnost navázat se na makrofágy bílé krvinky, které jako zabíjeèi pohlcují a likvidují škodlivé viry a bakterie, které se dostaly
do krve a okamžitì posílit a zvýšit jejich „zabíjeèskou“ aktivitu, stejnì jako produkci látek, které fungují jako mezibunìèní
poslíèkové nesoucí informaci pro další buòky imunitního systému typu „nìco se dìje, musíme se bránit!“. Pøivedou tak imunitní
systém do plné èinnosti a to potøebujeme ve všech stavech vyjmenovaných výše.
Vitamín C:
Pes si vitamín C dokáže sám tvoøit, ale zvíøe ve stresu to nedokáže v potøebném množství. Vitamín C je potøebný pro podporu
obranných schopností bílých krvinek a pro regulaci vlivu stresu na organismus. Pokud je podán v kombinaci s beta glukany,
vitamín C zvyšuje jejich úèinek zcela zøetelnì
Pivovarské kvasinky:
Jedná se pøírodní komplex celé øady minerálù a vitamínù, které spoleènì pozitivnì posilují obranné funkce imunitního systému.
Souèástí jsou tyto úèinné látky:
-komplex vitamínù B (podporuje krvetvorbu tedy i správnou tvorbu bílých „obranných“ krvinek, dále pak èinnost srdce,
nervového systému,metabolismus cukrù, obnovu všech bunìk v tìle)
-cholin (ochrana jaterních bunìk)
-kyselina listová ( podpora tvorby všech krvinek vèetnì bílé øady a jí produkovanou tvorbou protilátek)
-glutathion ( látka zmíròující oxidaèní stres z pùsobení volných radikálù )
-malucidin ( látka s antibiotickými úèinky)
Esenciální aminokyseliny:
Podporují metabolismus bílkovin v tìle (zde myšleno pøedevším enzymù ), jejichž plná funkce je zásadní pro pochody,
na nichž je obranyschopnost založena.
Dávkování:
Dávkováni pøípravku CaniImmun je nejjednoduší, jak si jen mùžete pomyslet. Jako pamlsek
podáte psovi 1,5 tablety na každých deset kilo váhy dennì. Preventivní podávání by mìlo trvat
4-6 týdnù. U psù s obtížemi je vhodné po 14ti denní pøestávce léèbu zopakovat. Pro vývoj
imunitního systému štìòat je nejlépe podávat CaniImmun od 5. týdne vìku až do ukonèení rùstu.
Dostupná balení: 140 gramù, 60 tablet
280 gramù, 120 tablet
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u psù s èastými onemocnìními dýchacích cest, trávicího traktu a infekcemi vùbec

