
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Pokrzywa dla psów ma właściwości odżywcze, witaminizujące i wzmacniające. Doskonale 
wpływa na działanie przewodu pokarmowego oraz pobudza wydzielanie soków żołądkowych. 
Obniża poziom cukru we krwi. Pokrzywa zawiera wiele witamin i soli mineralnych potrzebnych 
psom do zachowania zdrowia i witalności. Garbniki, chlorofil, aminy, białka, witaminy C, K, B2 
i kwas pantotenowy, flawonoidy, olejek eteryczny, histaminę, acetylocholinę, kwas 
krzemowy i mrówkowy, fitoncydy oraz składniki mineralne: żelazo, magnez, wapń, mangan, 
krzem. Wszystkie one są bardzo ważne w diecie psa. 
Wpływa dodatnio na procesy przemiany materii, pobudza działalnie gruczołów wydzielania 
wewnętrznego i zwiększa ilość krwinek czerwonych. Poprawia perystaltykę jelit. Działa 
moczopędnie i oczyszcza organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Jest pomocna 
w problemach gastrycznych, ułatwia trawienie oraz bardzo dobrze wpływa na żołądek, stymuluje 
funkcje nerek. Cechuje ją wysoka zawartość włókna surowego - dba o optymalne trawienie, a tym 
samym poprawia samopoczucie pupila.

ZDROWA SIERŚĆ

WSKAZANIA:
- Dla wzmocnienia i nabłyszczenia sierści.
- W celu pobudzenia wydzielania soków żołądkowych.
- W przypadku dużego poziomu cukru we krwi – obniża jego poziom.
- W celu dostarczenia organizmowi brakujących witamin oraz mikro i makroelementów.
- W celu poprawy procesu przemiany materii.
- W przypadku braku wystarczającej ilości czerwonych krwinek – zwiększa ich ilość.
- W celu poprawy perystaltyki jelit.
- W celu oczyszczenia organizmu – działa moczopędnie. 
- Pomaga w problemach gastrycznych.
- W celu ułatwienia trawienia przez organizm zwierzęcia. 
- W przypadku niewystarczającej pracy nerek – stymuluje ją i poprawia. 

Produkt ważny bezterminowo. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Produkt jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

POKRZYWA

DROBNO MIELONA POKRZYWA

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl www.facebook.com/Alvanaeko

WSPARCIE ODPORNOŚCI
BOGACTWO WITAMIN I MIKROELEMENTÓWDROBNO MIELONA POKRZYWA

Produkty przetwarzania roślin 13.1.7

Włókno surowe 15,2%

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Data produkcji i numer partii na opakowaniu

DZIENNA DAWKA: (wymieszać z pokarmem)
Profilaktycznie: 1 szczypta na 1kg masy psa
Wspomagająco: 2 szczypty na 1kg masy psa
Miarka 5ml na 10kg masy psa, 
wspomagająco podwoić dawkę
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