JÁTRA

30 tbl, 60 tbl
tablety

Hepax forte

KLOUBY

30 ml, 100 ml
olej

Boscortin Complex

KLOUBY

30 ml, 100 ml, 300 ml
solubilizát

Boscortin

KŮŽE

Doplňková terapie na podporu funkce
jater.

Doplňkové krmivo pro stabilizaci
pojivové tkáně v kloubech a pro
zachování přirozených funkcí pokožky

Doplňkové krmivo pro stabilizaci
pojivové tkáně v kloubech a pro
zachování přirozených funkcí pokožky.

Zklidňující přípravek, který podporuje
regeneraci pokožky. Vyrobeno z medu
Manuka z Nového Zélandu.

ManukaLind
15 g, 75 g - mast
30 ml - sprej
6 ks - náplasti

POPIS

S-adenosyl-methionin
Extrakt z artyčoku (Cynara
scolymus folium)
Extrakt z reishi (Ganoderma
lucidum)

•
•
•

MCT olej

•

Extrakt z ostropestřce
mariánského (Silybum marianum
fructus)

Extrakt z kurkumy (Curcuma
longa)

•

•

Extrakt z indického kadidla
(Boswellia serrata)

•

Omega-3 v prvotřídní kvalitě z
koncentrátu rybího oleje (sardele
peruánské)

•

Esenciální oleje (levandule,
tymián)

•

Extrakt z indického kadidla
(Boswellia serrata)

Extrakt z kostivalu (Symphytum
officinalis radix)

•

•

Manuka med (MGO 514+)

•

složení

K dostá
ní
pouze
u veter
inárníc
h
lékařů.

pŘípravek

Produkty jsou pouze na objednání.

Výrobky Inuvet prošly roky výzkumu, vývoje a testování veterinárními lékaři, odborníky na
výživu a lékárníky a podléhají neustálému přezkumu trhu, aby byla zaručena optimální
kvalita a účinnost.

Inuvet znamená nový přístup v přírodních terapiích zvířat. Zvláštní důraz je kladen na
intenzivní výzkum, vývoj a kvalitu „made in Germany“. Výrobky obsahují pouze vysoce
kvalitní přírodní přísady od pečlivě vybíraných partnerů. Je tak zaručena kvalita každého
produktu. Výrobky nejsou testovány na zvířatech a jsou bez jakýchkoliv chemických přísad.

Zdraví z přírody

Ve zdravých játrech je s-adenosyl-methionin
metabolizován z aminokyseliny methioninu.
Produkce je omezená, pokud mají domácí
mazlíčci problémy s játry. Tělo potřebuje
s-adenosyl-methionin k produkci glutathionu,
nejdůležitějšího detoxikátoru a antioxidantu v
játrech. Látky konjugované s glutathionem jsou
rozpustnější ve vodě a lze je vylučovat ledvinami.
To chrání jaterní buňky před poškozením a
rozpadem.
Listy artyčoku mají choleretické, cholicinetické,
cholesterol snižující a lipidové vlastnosti a také
hepato-stimulující vlastnosti.
Reishi, houba nesmrtelnosti, podporuje játra tím,
že inhibuje akumulaci lipidů a ukládání kolagenu.

•

•

•

Plody ostropestřce mariánského mají pozitivní,
podpůrné vlastnosti pro funkci jater.

Kurkuma má pozitivní účinky na řadu
metabolických procesů. Podporuje například
produkci žlučových kyselin.

•

•

Příznivý účinek kadidlových pryskyřic je
přičítán především obsahu kyselin boswellové a
tripertenové. Indické kadidlo se používá jak k péči
o podrážděnou pokožku, tak k posílení kloubů pomáhá udržovat chrupavku.

•

Podporuje a zlepšuje funkci jater a ledvin.

Olejový komplex v Boscortinu je bohatý na
vysoce kvalitní Omegy-3-mastné kyseliny.

•

•

Speciální výrobní proces (Nano Transport
System) zaručuje výjimečně vysokou biologickou
dostupnost ingrediencí Boswellia serrata. V tomto
procesu jsou extrakty rozpuštěny. Granule NTS
absorbují extrakty a dopravují je tam, kde jsou
potřeba - přímo do buňky.

•

Omega-3 mastné kyseliny podporují funkčnost
pokožky a regeneraci buněk, poskytují ochranu
před negativními vlivy volných radikálů.

Esenciální oleje obsažené v masti ManukaLind
jsou pro kočky neškodné.

•

•

Manuka, působí tedy jako repelent proti hmyzu a
zabraňuje zvířeti olizovat přípravek.

•

Příznivý účinek kadidlových pryskyřic je
přičítán především obsahu kyselin boswellové a
tripertenové. Indické kadidlo se používá jak k péči
o podrážděnou pokožku, tak k posílení kloubů pomáhá udržovat chrupavku.

Esenciální oleje posilují účinek medu

•

•

Extrakt z kostivalu má uklidňující a pozitivní
účinek na podrážděnou pokožku.

•

Speciální výrobní proces zaručuje výjimečně
vysokou biologickou dostupnost ingrediencí
Boswellia serrata. V tomto procesu jsou extrakty
rozpuštěny. Granule NTS absorbují extrakty a
dopravují je přímo do buňky.

Unikátní složení medů podporuje regeneraci
pokožky.

•

•

Přípravky vyrobené z vysoce kvalitního medu
Manuka (UMF 15+), výtažků z kořene kostivalu a
éterických olejů.

•

poznámky

SRDCE

30 tbl, 90 tbl
tablety

InuCardin

STRES

2 ml, 5 ml, 10 ml
olej

Calmin

Panda Plus s.r.o.
Sobočice 34
281 44 Zásmuky

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

30 tbl, 90 tbl
tablety

Vesica

ŽALUDEK

21 tbl, 90 tbl
tablety

VomiSan

ŽALUDEK A STŘEVO

30 ml, 100 ml
olej

Kolax

STŘEVO

21 tbl, 90 tbl - tablety

30 g, 120 g - prášek

Flora Complex

STŘEVO

Tel.: 281 98 16 25
E-mail: info@pandaplus.cz
www.pandaplus.cz

Přirozená podpora kardiovaskulárního
systému. Bojuje s vyčerpáním a
ochabnutím v letních měsících,
revitalizuje starší psy a zvyšuje
kardiovaskulární kondici.

Doplněk stravy pro zlepšení pohody
a zmírnění úzkosti během stresových
situací.

Přirozená podpora močového měchýře
a močových cest.

Přirozená podpora žaludeční sliznice,
žaludku a hltanu během léčby léky proti
bolesti nebo antibiotiky. Vhodné pro
domácí mazlíčky s citlivým žaludkem.

Doplňkové krmivo pro přirozenou
podporu žaludečních a střevních funkcí.

Doplňková terapie ke stabilizaci střevní
mikroflóry. Nabízí nejvyšší koncentraci
pro-biotických kultur. Vhodné pro
alergiky.

Dietní doplňkové krmivo ke snížení
akutních střevních absorpčních poruch.

EnteroGast akut
6 tbl, 21 tbl
tablety

POPIS

pŘípravek

Ginkgo extrakt (Ginkgo biloba)
Extrakt z bobulí čínské magnólie
(Schisandra chinensis fructus)

•
•

Taurin podporuje zdravé fungování srdce a
předchází srdečním problémům způsobeným
nedostatkem taurinu.
Ginkgo zvyšuje průtok krve, ovlivňuje mozkový
metabolismus.
Čínská magnólie povzbuzuje, usnadňuje dobu
zotavení po fyzické námaze.

•

•
•

Alice Morkesová
724 97 02 02
a.morkesova@seznam.cz

Extrakt z hlohu podporuje energetický
metabolismus srdce.

•

L-tryptofan je aminokyselina zlepšující náladu
a zklidňující. L-tryptofan, předchůdce serotoninu
(neurotransmiter), se často používá k regulaci
chuti k jídlu a spánku.

•

Přírodní složky inuCardinu podporují
kardiovaskulární systém a centrální a periferní
oběh. Má také pozitivní účinek na příznaky
související s věkem, jako je syndrom kognitivní
dysfunkce.

Obsahuje extrakt z kanabinoidů, které se
přirozeně vyskytují v komerčním konopí. Na
rozdíl od THC (tetrahydrokanabinol) nemá
komerční konopný destilát žádný psychoaktivní
účinek.

•

•

Díky speciálnímu výrobnímu procesu jsou
složky (CBD a L-tryptofan) výjimečně dobře
metabolizovány.

•

Speciální vlastnosti brusinek inhibují adhezi
uropatogenů v močovém traktu. Flavonoid
Proanthocyanidin může bránit bakteriím v
přilnutí ke stěnám močových cest.

Pampeliška a kopřivy působí močopudně.

•
•

Sloučenina arbutin (medvědice lékařská)
se v těle psů metabolizuje na aglykonický
hydrochinon.

•

Dlouhodobý podpůrný účinek na fyziologické
stravování a funkci uroepitelu.

Vomisan zlepšuje odolnost vůči akutní gastritidě
v důsledku pití mořské vody, konzumace sněhu
nebo divoké trávy.

•

•

Přírodní složky chrání žaludeční výstelku a
uklidňují zhoršený žaludek. Chrání citlivou
žaludeční výstelku před agresivními látkami.

•

Komplex éterických olejů podporuje pohyblivost
trávicího traktu.

•

Inulin zajišťuje, aby bylo střevo trvale obohaceno
o probiotické kultury., podporuje růst
prospěšných střevních bakterií, má pozitivní vliv
na imunitní systém.

•

Udržuje trávicí systém v rovnováze a lze jej
podávat také po anestézii ke stimulaci žaludku
a střev.

Orálně podávaná echinacea má
imunomodulační účinek.

•

•

Kultury Enterococcus faecium kolonizují střevo
a pomáhají tak přirozeně doplňovat střevní flóru.

Doporučujeme podávat po léčbě antibiotiky,
odčervení aj.

Stabillizuje střevní mikroflóru a posiluje imunitní
systém.

Psyllium slupky váží volnou tekutinu a tím
zpevňují výkaly.

Rrhatanské kořeny obsahují velké množství
tříslovin (hlavně katecholů a proantokyanidů).

Anglický dub zabraňuje vstupu příliš velkého
množství tekutiny do střeva.

Kultury Enterococcus faecium kolonizují střevo
a pomáhají tak přirozeně doplňovat střevní flóru.

•

•

•

•

•

•

•

poznámky

Ing. Soňa Daňková
777 66 14 64
dankova@pandaplus.cz

Taurin

•

Zuzana Kurincová
776 77 28 48
kurincova@pandaplus.cz

Extrakt z hlohu (Crataegus
monogyna fructus et folium)

MCT olej

•

•

L-tryptofan 2,5 %

•

Extrakt z kopřivy (Urtica dioica
folium)

•

Komerční konopný destilát 5 %

Brusinkový extrakt (Vaccinium
macrocarpon fructus)

•

•

Extrakt z pampelišky (Taraxacum
officinale)

Extrakt z ibišku lékařského
(Althaea officinalis radix)

•

•

Extrakt z heřmánku (Matricaria
chamomilla flores)

•

Extrakt z medvědice lékařské
(Arctostaphylos uva-ursi folium)

Psyllium (Plantago ovata)

•

•

Koprový extrakt (Anethum
graveolens fructus)

Esenciální oleje (fenykl, anýz,
kmín, heřmánek, skořice, máta
balzámová, kořen angeliky)

•

•

Lněný olej lisovaný za studena
(Linum usitatissimum oleum)

Inulin (prebiotikum)

•

•

Extrakt z třapatky nachové
(Echinacea purpurea herba)

Psyllium (Plantago ovata)

•

•

Extrakt z Ratanu (Krameria
lappacea radix)

•

Enterococcus faecium
(probiotické bakteriální kultury)

Dubová kůra (Quercus robur
cortex)

•

•

Enterococcus faecium
(probiotické bakteriální kultury)

•

složení

