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Zdravá kůže a lesklá srst
s pomocí Ω-3 a Ω-6
nenasycených mastných kyselin.

ZDRAVÍ SKRYTÉ
V JEDINÉ KAPCE
DERMANORMU

Tajemství zdravé kůže a lesklé, bohaté srsti
s pomocí omega-3 a omega-6 nenasycených
mastných kyselin.
Nenasycené mastné kyseliny Ω-3 a Ω-6 řadíme ke
zdraví prospěšným tukům,
které si tělo psa a kočky
nedokáže samo vytvořit,
a proto musí být nezbytnou
součástí jejich výživy. Ω-3
a Ω-6 nenasycené mastné
kyseliny pozitivně ovlivňují
celou řadu běžných funkcí
organismu jako je: rozvoj
mozku a zraku štěňat Brutnák lékařský (Borago officinalis)
a koťat, pomáhají udržovat
správnou funkci imunitního systému zejména starších jedinců
a napomáhají udržovat zdravý stav kloubů a kloubních
chrupavek.
Nejvýraznější vliv mají esenciální nenasycené mastné kyseliny
na zdravý stav kůže, tvorbu lesklé a bohaté srsti. V případě
kožních problémů výrazně omezují zánět a svědivost kůže, léčí
suchou kůži s lupy a snižují dávku léků používaných na léčbu
kožních alergií. Ω-3 a Ω-6 jsou důležitou součástí léčby atopických ekzémů.
Časem ověřeným zdrojem nenasycených mastných kyselin je
olej z mořských ryb a olej ze semen brutnáku lékařského
(Borago officinalis). Brutnák lékařský je domovem v západním
Středomoří a v severozápadní Africe. Již po staletí se brutnákové
semeno využívá v tradičním léčitelství díky svému protizánětlivému účinku k léčbě revmatismu, artritidy, astmatu a zánětů
kůže.
Dermanorm je svou unikátní kombinaci olejů z brutnáku
lékařského a z mořských ryb ideálním zdrojem Ω-3 a Ω-6
nenasycených mastných kyselin pro psy a kočky. Dermanorm
je k dostání ve formě oleje a kapslí.

zdravá kůže a lesklá, bohatá srst
optimální funkce imunitního systému
zdravé klouby a kloubní chrupavky
léčba atopických ekzémů

OLEJ

KAPSLE

100 ml
250 ml
500 ml

50 kapslí
250 kapslí

40 dnů
100 dnů
200 dnů

80 dnů
200 dnů
400 dnů

100 dnů
500 dnů

doba na kterou vystačí Dermanorm pro 20 kg psa nebo kočku

Olej

Kapsle

7,5 ml/denně

2 cps/denně

následujících 30 dní

5 ml/denně

1 cps/denně

udržovací dávka*

5ml/obden

1 cps/obden

PSI (10-20 kg)
prvních 14 dní

KOČKY
prvních 14 dní

Olej
5 ml/denně

následujících 30 dní

2,5 ml/denně

udržovací dávka*

2,5 ml/obden

* Udržovací dávku lze podávat jako doporučenou dávku obden nebo polovinu doporučené dávky denně

Optimální doba podávání jsou 2 měsíce!

