
Prevantil® geeft meer energie
Te gebruiken bij inspanning, ter ondersteuning tijdens

herstelperiodes en voor dieren die tekenen van ouderdom vertonen.

Het extract van cactusvijg Opuntia fi cus indica (TEX-OE®)

� Ondersteunt de aanmaak van lichaamseigen celbe-

schermings-eiwitten (Heat Shock Proteins of Hsp’s)1.

Gistbestanddelen (bètaglucanen)

� Verhoogt de weerstand en ondersteunt en stimuleert 

het immuunsysteem2.

� Versterkt de natuurlijke darmfl ora3. 

� Ondersteuning van de afweer2,3.

Ginseng

� Bevordert de fysieke prestatie bij sporters4. 

� Beschermt bij veroudering5.

� Gunstige invloed op hart, bloedsomloop, en centraal 

zenuwstelsel6. 

� Stimuleert vitaliteit en prestaties4,5,6.

Vitamine E en selenium

� Antioxidanten: dragen bij aan de bescherming van 

cellen. 

� Helpt het natuurlijk afweersysteem van de lichaams-

cellen7.

Vitamine B
12

� Draagt bij aan de aanmaak van cellen en weefsels.

� Helpt energie vrij te maken uit vet, koolhydraten en  

eiwitten8. 

Een uitgebalanceerde samenstelling

Voor en na een ingreep

Bij ziekte

Bij zware fysieke inspanning

Bij tekenen van ouderdom

De Fitmaker
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Toediening in een kuur van 7-21 dagen

Minimale duur van de kuur: 7 dagen

Maximale duur van de kuur:  21 dagen

Het is ideaal om Prevantil® toe te dienen in aanloop naar een gebeurtenis die fysieke belasting veroorzaakt.

100 ml fl acon

kg/gew ml/dag volstaat voor 

10 3 33 dagen

15 4,5 22 dagen

20 6 16 dagen

25 7,5 13 dagen

30 9 11 dagen

35 10,5 9 dagen

40 12 8 dagen

45 13,5 7 dagen

Dosering 
0,3 ml/kg lichaamsgewicht 1x dag

Prevantil – aanvullend diervoeder voor hond en kat; Samenstelling: Mout droog extract, sorbitol, gist, plantenolie, geraffi  neerd, vancactusvijg (4,2 %), bètag-
lycanen (1,7 %), ginseng droog extract (1,5 %), glycerine; Voedingsaanwijzingen: Schudden vóór gebruik. Voor de directe toediening in de muil of via het voer, 
0,3 ml/kg lichaamsgewicht (komt overeen met 3 ml/10 kg LG) als eenmaaldaagse kuur over 7- 21 dagen, makkelijke dosering met de meegeleverde doseerspuit. 
Houd altijd vers water klaar. Op grond van het verhoogde seleengehalte vergeleken met volledige diervoeders mag de aangegeven dosering van 3 ml/10 kg 
LG niet overschreden worden. Dit geldt in het bijzonder toediening van seleenhoudende volledige diervoeders. Meer informatie: Elanco Nederland B.V., Van 
Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Tel.: +31(0)30 307 92 45, benelux@elancoah.com.


