
A bélfl óra mikroorganizmusainak kiváló tápanyagául szolgál nem-
csak az emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítő antioxidáns kész-
lete, hanem a gyógynövények hatóanyagai és a belőlük természe-
tes fermentációval létrejött számos anyag is. Ezek természetes 
B-vitaminok (B1, B2, B3, B6, B12), 14 féle aminosav, ecetsav, 
almasav, szőlősav, glükuronsav, aszkorbinsav, citromsav, folsav, 
életfontosságú enzimek, katalizátorok, csersavak, szacharidok, 
természetes antibiotikus anyagok, egyszerű és összetett alko-
holok, ásványi anyagok és nyomelemek, és még egy sor jótékony 
hatású vitamin-szerű anyag. Ezáltal a bélfl óra különféle mikroor-
ganizmusainak az egyensúlyának kialakításában, stabilizálásában 
van jelentős szerepe az emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítőnek. 

A bélben keletkező méreganyagok semlegesítésén kívül a ha-
tékonyabb emésztési és felszívódási folyamatokban is segít az 
emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítő. A készítményben talál-
ható hatóanyagok a bélből felszívódva a szervezetben fejtik ki 
jótékony hatásukat.

Kedvenceink – kutyák, macskák és más, kedvtelésből tartott ki-
semlősök - számára a következő esetben javasoljuk az emBIO 
Herbs-PET Táplálék-kiegészítő kiegészítő takarmányt: minden 
olyan esetben, amikor az állat étvágyának fokozására van szük-
ség, azaz betegségek esetén, lábadozás esetén, legyengült ál-
lapotokban, krónikus betegségekben, hasmenéses megbetege-
dések alatt és után, valamint antibiotikum kezelés alatt és után 
a bélfl óra egyensúlyának helyreállítására.

Ajánljuk továbbá rendszeres használatát a betegségek meg-
előzésére és kedvenceink általános jó kondíciójának és közér-
zetének fenntartására.

Adagolás:
• Kutyáknál, macskáknál és nagyobb testű hobbiállatoknál 

napi rendszerességgel 3-5 ml/5 testtömeg kg-onként az 
állat eledelébe keverve, vagy az ivóvízbe adagolva

• Kisebb testű állatoknál hetente kétszer az itatóvizet kezelve,
2 dl itatóvízhez 2,5 ml emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítőt 
adagolva
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Az emBIO Herbs-PET kutyák, macskák és 
kedvtelésből tartott egyéb kisemlősök 
(nyúl, vadászgörény, sün, tengerimalac, 
aranyhörcsög, csincsilla, degu, patkány, 
egér stb.) számára készült táplálék-
kiegészítő.

Olyan gyógynövények irányított fermentá-
ciója során előállított termék, amelyben a 
szervezet számára hasznos tápanyagok 
keletkeznek. Ezek a természetes vegyületek, 
vitaminszerű anyagok, a gyógynövények 
hatóanyagaival erősítve erős antioxidáns ha-
tással bírnak. Jótékony hatást fejtenek ki az 
emésztésre, ezáltal támogatva az immun-
rendszer működését. Az emBIO Herbs-PET 
Táplálék-kiegészítő gyártása során az irá-
nyított természetes fermentációs folyamatot 
baktériumok, gombák és algák végzik.

Az emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítő alapanyagát a követ-
kező gyógynövények képzik: aranyvessző, ánizs, borsmenta, 
cickafark, édeskömény, kakukkfű, köménymag, mályvacu-
kor, málnalevél, máriatövis-mag, nyírfalevél, rozmaring. Ezen 
összetevők speciális körülmények között történő irányított fer-
mentációja miatt a készítmény a gyógynövények alapvető elő-
nyös tulajdonságain felül, azzal harmonizálva további hasznos 
élettani hatássokkal bír.

Az emBIO Herbs-PET Táplálék-kiegészítő természetes fermen-
táció során keletkezett antioxidánsokat tartalmaz, melyek a 
szervezet öregedési folyamataiért nagyrészt felelős kémiailag 
agresszív szabad gyökök semlegesítésében játszanak szerepet.

Mivel a beteg szervezetben felerősödik a szabad gyökök kép-
ződése, így azok semlegesítésével a lábadozási folyamatokban 
nagy segítséget nyújt a készítmény.

Az állati szervezet (mint ahogyan az emberié is) első védelmi 
vonalát a bélben élő mikroorganizmusok, más néven a bélflóra 
képezi. Ez a bélflóra az élő test tömegéhez képest nagy arány-
ban, 2-3%-ban van jelen. Ennek megfelelő működése nélkül az 
emésztőszervrendszer képtelen elvégezni megfelelően a fel-
adatát. A bélflóra károsodását okozzák a bélgyulladások, pa-
razitás és egyéb fertőzések, hosszas gyógyszeres kezelés - pl. 
antibiotikumok -, tápanyagváltás, utaztatás, stressz (pl. szülő 
állattól való elválasztás) és még számos káros hatás.
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