URI-Flex™

För hundar och katter med urinvägsproblem

®

Aptus Uri-Flex™
Produktbeskrivning
Urinvägsproblem är vanligt förekommande
hos både hund och katt. Aptus® URI-Flex™
motverkar bakterietillväxten vid urinvägsproblem genom att skapa en ogynnsam
miljö för de bakterier som ger upphov till
problemen.
• Aptus® URI-Flex™ kan rekommenderas till
hundar med urinvägsproblem.
• Aptus® URI-Flex™ kan rekommenderas till
katter med urinvägsproblem.
• Aptus® URI-Flex™ kan med fördel
rekommenderas till hundar och katter som drabbas av återkommande
urinvägsproblem.

Innehåller
Tranbärsextrakt
Verkar surgörande på urin. Innehåller
proantocyanidiner (PAC) som hindrar
bakterier att fästa mot slemhinnan i
urinvägarna.

Glukosamin
Stärker slemhinnans barriärskydd mot bakterier i urinvägarna samt tarmkanalen.

D-mannos
Ger försämrad vidhäftningsförmåga
för bakterier bl. a E.coli. Motverkar
att bakterier kan fästa på slemhinnan i
urinvägarna.

Läs mer om URI-Flex™
aptuspet.com/produkter

Försiktighet
Urinvägsproblem yttrar sig ofta genom
ökat antal urineringstillfällen (kissar lite
och ofta), smärta vid urinering, överdrivet
slickande av könsorganen och ibland blod
i urinen. Dessa tecken kan även tyda på
andra problem och veterinär bör alltid
konsulteras innan du börjar ge Aptus®
URI-Flex™.

Förpackning
Foliepåse, 60 st mjuka tuggbitar,
nettovikt ca 90 g.

Dosering

•
•

ca 6 kcal per tuggbit.
Smaksättning - hydrolyserad kycklinglever.

Doseringsschema

1 tuggbit innehåller
D-mannos
200 mg
Glukosamin
100 mg
Tranbärsextrakt 50 mg

Sammansättning
Hydrolyserad kycklinglever, jäst, glycerin,
D-mannos, vatten, växtextrakt, glukosamin,
vegetabilisk olja, maltodextrin och kalciumsulfat.

Katt

2 tuggbitar dagligen

Hund < 15 kg

2 - 4 tuggbitar dagligen

Hund > 15 kg

4 - 6 tuggbitar dagligen

Fördelas på morgon och kväll.
Ge URI-Flex™ i 14 dagar, eller vid behov
under en längre period.

Plats för stämpel

Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition och
välbefinnande kan stärkas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.
Aptus®serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health,
har utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa
konditionen och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:
www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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