Zeptejte se Vašeho
veterináře na Zentonil®

PŘÍZNAKY JATERNÍCH
PORUCH MOHOU
BÝT NENÁPADNÉ...

Unikátní podpora funkce jater k dosažení
optimálního zdraví, která je:
EFEKTIVNÍ
PATENTOVANÁ
PŘIZPŮSOBENÁ HMOTNOSTI VAŠEHO ZVÍŘETE
S JEDNODUCHÝM PODÁVÁNÍM DÍKY
OCHUCENÝM TABLETÁM, KTERÉ BUDE
VÁŠ MAZLÍČEK BEZ PROBLÉMŮ PŘIJÍMAT

Hmotnost
zvířete

Zentonil® Advanced

Literatura:

PŘÍZNAKY
PODPORY JATER
JSOU ALE ZJEVNÉ

SAMe + Silybin
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30 kg
40 kg
1 tableta na 5 kg (100 mg), 10 kg (200 mg) nebo 20 kg (400 mg)
živé hmotnosti/den

Vétoquinol s.r.o.
Zámečnická 411, 288 02 Nymburk
vetoquinol@vetoquinol.cz
www.vetoquinol.cz

Pro dosažení optimálního
zdraví s oslabenými játry.
Ochucené tablety pro všechny
psy a kočky.

Co jsou játra?

Játra, největší tělesný orgán (představují až
7% tělesné hmotnosti), hrají v organismu
důležitou roli a zajišťují celou řadu životně
důležitých funkcí1, například:
metabolismus cukrů
METABOLISMUS tuků a bílkovin
tvorbu žluči
a žlučových kyselin
detoxikaci
imunitní funkce
ukládání důležitých látek
a vitaminů

Jaké mohou být příznaky
poruchy jater u Vašeho
mazlíčka?

Játra jsou velice citlivá na celou řadu
metabolických, toxických, mikrobiálních,
oběhových a neoplastických poškození.

DÍKY VÝJIMEČNÉ SCHOPNOSTI JATER
SE REGENEROVAT JSOU PŘÍZNAKY
JEJICH POŠKOZENÍ ČASTO V POČÁTCÍCH
ONEMOCNĚNÍ MASKOVÁNY.

Jak můžete pomoci
Vašemu mazlíčkovi
s poruchou jater?

Existují dvě molekuly, které jsou velmi dobře
známy pro svoji schopnost podpořit funkci jater:

SAMe
Neboli S-adenosylmethionin je přirozeně
produkován v těle, převážně v játrech.5,6
Při jejich poškození je jeho tvorba výrazně
snížená.SAMe má antioxidační vlastnosti, udržuje
funkci buněčných membrán, hraje roli při tvorbě
bílkovin a napomáhá regeneraci jater.

Nicméně s progresí onemocnění či v důsledku
narušení toku žluči může dojít až k život
ohrožujícím stavům.2
S výjimkami mají poruchy jater dlouhodobý
charakter a příznaky dekompenzace se často
projevují až po několika týdnech nebo dokonce
měsících. Nejčastějšími klinickými příznaky
onemocnění jater3,4 jsou:
NECHUTENSTVÍ
ZVRACENÍ
ZÁCPA NEBO PRŮJEM
ZMĚNY V CHOVÁNÍ, ÚNAVA, LETARGIE
POSTUPNÁ ZTRÁTA HMOTNOSTI
ŽLOUTENKA

PROMLUVTE SI S VAŠÍM VETERINÁŘEM
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ TĚCHTO PŘÍZNAKŮ,
MOŽNÁ U VAŠEHO MAZLÍČKA
DIAGNOSTIKUJE JATERNÍ PORUCHU.

Silybin
Nejznámější a nejdoporučovanější bylina
pro léčbu poruch jater, Silybum marianum ostropestřec mariánský, má dlouhou historii
medicínského využití a obsahuje právě silybin.
Má antioxidační účinky, chrání membránu
hepatocytů - jaterních buněk, a zabraňuje
lipoperoxidaci.

