K9 Immunity Plus
Immunmoduláló hatású táplálék kiegészítő készítmény, mely az immunrendszer javításával segít a daganatos megbetegedés
megelőzésében, utókezelésében.
A K9 Immunity Plus™ általános immunerősítésre szolgál, ezáltal jótékony hatással rendelkezik daganatos megbetegedések
megelőzése, illetve azok utókezelése terén, valamint a már daganatos, állatgyógyászati kezelés alatt álló kedvencek kiegészítő
kezelésre is ajánlott.
Alkalmazási területek







Idősödő kutyáknál általános immunerősítés, az egészséges immunrendszer minden előnyével.
Korosodó kutyáknál az immunrendszer egészségesen tartásával elősegíti a daganatos megbetegedés megelőzését.
Kedvező biológiai hatásai révén fokozza a hagyományos daganat elleni kezelések eredményességét, és csökkenti azok
mellékhatásait.
Az immunrendszer megerősítésével segíti a szervezet kemoterápia utáni regenerációját, felerősíti az immunrendszert, és
csökkenti a kiújulás esélyét.
Javítja a szervezet bakteriális fertőzésekkel szembeni fellépését.

A daganatos megbetegedés leghatékonyabb ellenszere kétség kívül, a megelőzés!
Különösen igaz ez négylábú kedvenceinknél, akiket általában nem viszünk évente kivizsgálásokra. Nem tudják nekünk elmondani a
már észlelt tüneteket, ezért legtöbbször, mire rákot diagnosztizálnak náluk, a daganat már erősen előrehaladott állapotban van.
A rákos megbetegedések egyik leggyakoribb oka az immunrendszer helytelen működése. Megközelítőleg 100 millió sejt
többszöröződik napról napra a felnőtt kutyák szervezetében, azonban ezek közül néhány génhibát is hordoz magában. Az
immunrendszer egyik legfőbb feladata, hogy felismerje és elpusztítsa ezeket a hibás sejteket, mielőtt tovább szaporodnának és kárt
okoznának.
Azonban, ha a nem megfelelően működő immunrendszer nem ismeri fel a degenerált sejtet és az immunválasz elmarad, a sejt
növekedésnek indul és tovább örökíti a hibát. Daganat fejlődik.
Minden immunmoduláló terápia alapvető célja, hogy aktivizálja az immunrendszert, ezáltal beindítsa a szervezet öngyógyító
képességét. A helyesen működő immunrendszer felismeri a daganatos sejteket és elpusztítja azokat, mielőtt tovább
szaporodnának.
Jelenleg a leghatékonyabb módja az állati daganat kialakulásának megelőzésére az immunrendszer egészségesen tartása, erősítésé!
Ebben a komplex táplálék kiegészítőben megtalálható többek között a K-9 Immunity, K9 Transfer Factor, és a K9 Omega aktív
hatóanyagai is.
Kiszerelés
Közepes

Kicsi




30 db rágótabletta
1 havi adag 13,5 kg
alatti kutyák számára




általános immunerősítés
esetén

60 db rágótabletta
1 havi adag 13,5-31,5 kg
közötti kutyák számára
általános immunerősítés
esetén

Nagy




90 db rágótabletta
1 havi adag 31,5 kg feletti
kutyák számára általános
immunerősítés esetén

Főbb összetevők (4000 mg-os rágótabletta)
A K-9 Immunity 6 féle gyógygomba esszenciája






Cordyceps sinensis
Agaricus blazei Murill
Ganoderma lucidum
Coriolus versicolor

600 mg




Grifola frondosa
Lentinula edodes
A K9 Transfer Factor „intelligens” molekulái
- Fölözött kolosztrum por

160 mg

A K9 Omega™
- omega-3, omega-6 zsírsavak

400 mg

Csirkemáj aroma

600 mg

Glicerin

600 mg

Szója lecitin

160 mg

E-vitamin

2,6 mg

Amennyiben nem általános immunerősítésre, illetve megelőzésre, hanem daganatos megbetegedésre alkalmazza, kérjük,
vegye figyelembe: alkalmazása a hagyományos gyógymóddal együtt, annak kiegészítéseként ajánlott, nem önálló terápia!
A K9 Immunity Plus™ 100%-ban az USDA (Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) és az EU Certified Organic (Minősített Biotermék) által
jóváhagyott összetevőkből, a GMP (Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat) szigorú előírásai és az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi
Hatósága) ajánlása alapján készül. Teljesen természetes, nem toxikus, 100%-ban igazolt tisztaságú anyagokból az Aloha Medicinals Inc. által gyártott, naponta
adható amerikai készítmény. Magyarországon bevizsgált, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiállított igazolással rendelkezik, mint "egyéb
gyógyhatású készítmény". Nyilvántartási számok: 245/1/2011 MgSzH ÁTI (30 db); 245/2/2011 MgSzH ÁTI (60 db); 245/3/2011 MgSzH ÁTI (60 db);

Ajánlott adagolás és alkalmazás
Általános immunerősítés, daganat megelőzés, utókezelés:





13,5 kg alatti kutyáknak: naponta 1 rágótabletta,
13,5-31,5 kg közötti kutyáknak: naponta 2 rágótabletta,
31,5 kg feletti kutyáknak: naponta 3 rágótabletta
közvetlenül az állat szájába juttatva, vagy az eleségbe keverve.

Daganatos kezelés alatt:





13,5 kg alatti kutyáknak: naponta 2 rágótabletta,
13,5-31,5 kg közötti kutyáknak: naponta 4 rágótabletta,
31,5 kg feletti kutyáknak: naponta 6 rágótabletta
közvetlenül az állat szájába juttatva, vagy az eleségbe keverve.

