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بهبود فعالیت های گوارشی
تقویت سیستم ایمنی

کسیناسیون پاسخ موثر وا
افزایش اشتها و بهبود رشد 

کاهش استرس و افزایش شادابی
کاهش بیماری های متابولیک و آلرژیک

کـــــــت مکــــــــمل پارســــی ال
سیــــــــــــــــن بیــــــــــــــوتیـــــــک
مخـصوص ســـــگ و گـــــربه



شرکت فرآورده های زیستــی پردیس رشد مهــرگان
تـــولیـدکننــده مکمــــل هـــای تخصصــــــی  پـــروبیـوتیــک 
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کتری جنس باسیلوس پودر سین بیوتیک محلول در آب حاوی اسپورهای مقاوم به حرارت با

   تـرکیبـــــات
 

)Bacillus  coagulans( گوالنس کتری باسیلوس کوآ •  اسپور با
2 × 1010  CFU/g به تعداد

کارید •  فروکتوالیگوسا

• دکستروز و مالتودکسترین                                                                                         

گربه کت بر عملکرد سگ و     اثرات پارسی ال

• تقویت کننده سیستم ایمنی
• افزایش اشتها و بهبود راندمان رشد

• پیشگیری از عفونت های تنفسی و گوارشی
• افزایش شادابی و کاهش استرس

لرژیک • کاهش بیماری های متابولیک و آ

گربه کت درسگ و     خواص پارسی ال

کــت بــه دلیــل ایجــاد تعــادل در فلــور دســتگاه  در زمــان مصــرف پارســی ال
گــوارش کیفیــت مدفــوع بهبــود یافته،یبوســت، اســهال و بــوی نــا مطبوع 
کاهــش می یابد.همچنیــن مصــرف ایــن محصــول باعــث تقویــت  آن 
گوارشــی  کاهــش بــروز بیماری هــای  کــه ایــن امــر در  سیســتم ایمنــی شــده 
کــت  ــر اســت. پارســی ال کتریایــی بســیار موث و تنفســی رایــج ویروســی و با
گوارشــی نظیــر هضــم و جــذب بهتــر مــواد  بــه دلیــل بهبــود فعالیت هــای 
ــرف  ــد و مص ــف، رش ــای مختل ــا و ویتامین ه ــد آنزیم ه ــز تولی ــی و نی غذای

مــواد غذایــی را  افزایــش چشــم گیری می دهــد.

    مقدار و روش  مصرف 

سگ های بالغ نژاد بزرگ:
روزانــه دو گــرم محصــول بــه ازای هــر ســگ بالــغ در آب آشــامیدنی یــا انواع 

غذاهــا مصرف شــود.

سگ های بالغ نژاد کوچک:
ــا  ــغ در آب آشــامیدنی ی گــرم محصــول بــه ازای هــر ســگ بال روزانــه یــک 

انــواع غذاهــا مصــرف شــود.

گربه های بالغ:
گربــه بالــغ در آب آشامیدنی،شــیر  گــرم محصــول بــه ازای هــر  روزانــه یــک 

یــا انــواع غذاهــا مصــرف شــود.

توله های کوچک و شیرخوار:
گــرم محصــول بــه ازای هــر حیــوان در آب آشــامیدنی  روزانــه نیــم تــا یــک 

یــا شــیر مصــرف شــود.

درشــرایط اســترس، رشــد ضعیــف و شــرایط بیمــاری میــزان مصــرف 

تــا دوبرابــر قابــل افزایــش اســت.

    بسته بنـــــــدی

محصول در بسته های 120 گرمی در دسترس است.

   شرایط نگهداری

در جای خشک و دور از نور مستقیم

   بهترین زمان مصرف 

تا 18 ماه پس از تاریخ تولید

کارید مکمل پروبیوتیک + فروکتو الیگوسا
گــــــــــــــــربــــــــه مخــــــــــــصـــــــــــوص ســـــــــــگ و 


