Dermgard
In Dermgard worden enkele ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit gebruikt,
geproduceerd in de Verenigde Staten. Door toevoeging van een uitgekiende mix van
voedingsstoffen vinden honden en katten het bovendien lekker.
Dermgard bevat
OptiMSM®: De meest zuivere vorm van MSM geproduceerd door Bergstrom Nutrition in
de Verenigde Staten. MSM is een donor van methylgroepen en biologisch actief zwavel,
dat de huid en het onderliggende bindweefsel voedt en beschermt.
Meervoudige onverzadigde vetzuren: bevorderen een gezonde huid en glanzende vacht,
ondersteunen het afweersysteem en hebben een positieve invloed op het gedrag.
Vitaminen en mineralen: essentieel voor een gezonde huid. een gezond afweersysteem
en een goed uithoudingsvermogen:
Vitamine A: Onderdeel van huideiwitten;
Vitamine B Complex: Ondersteunt de synthese van huideiwitten en het afweersysteem;
Vitamine E: Vetoplosbare antioxidant. omega 3 fatty acid supplement for healthy coat.
Zink: Belangrijk mineraal voor een gezonde huid en het afweersysteem.
Kenmerken





Voor een gezonde huid en glanzende vacht.
Geeft meer energie en uithoudingsvermogen.
Ondersteunt het afweersysteem.
Heeft een positieve invloed op het gedrag.

Ingrediënten

%ADH

Toegevoegd per tablet
100
mg

-

Omega-3 verzuren

36 mg

-

Omega-6 verzuren

56 mg

-

Omega-9 verzuren

30 mg

-

455
mcg

-

MSM (PurforMSM®)

Vitamine A (Retinolpalmitaat
1500 IU)
Vitamine E (DL-a toc. acetaat 10
IU)

10 mg

-

Vitamine B1 (Thiamine
mononitraat)

23 mcg

-

Vitamine B2 (Riboflavine)

10 mcg

-

Vitamine B6 (Pyridoxine HCL)

15 mcg

-

1 mcg

-

2,5 mg

-

Vitamine B12
(Hydroxycobalamine)
Zink (als citraat)

Overige Ingrediënten: Weipoeder, smaakversterker (varken- en kippelever)
calciumcarbonaat, antiklontermiddel (stearinezuur, siliciumdioxide).

Gemiddelde analyse
Ruw eiwit 7%, ruw vet 12%, ruwe celstof 3,2%, ruwe as 9%.
Allergie-informatie
bevat soja-olie
Houdt u aan de aanbevolen dosering.
DermGard is een aanvullend diervoeder voor honden en katten (bevat MSM, vetzuren,
vitaminene en mineralen).
Bewaren
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen.
Dit product is een voedingssupplement (bevat MSM en vetzuren).
Verplichte vermelding
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Een
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

