
Eindelijk, echte veterinaire

probiotica!

DAILY-VET®

30 capsulesBeschrijving

DAILY-VET® is een voedingssupplement op basis van 5 microbiotische stammen.

Elke capsule bevat 25 miljard levende bacteriën.

Aanwijzingen
- Behoud van een geschikte darmflora dankzij een mengsel van 5 soorten
bacteriën.
- Ondersteunt de beschermende lagen van de darm bij ontstekingen.
- Vermindert diarree veroorzaakt door stress, veranderingen in het dieet
of na een antibiotica- of corticosteroïdbehandeling.

Dosering en advies voor gebruik

Dosering
Hond tot 9 kg en kat : 1 capsule per dag, gedurende 7 dagen.
Hond van 9 tot 27 kg : 2 capsules per dag, gedurende 7 dagen.
Hond van meer dan 27 kg : 3 capsules per dag, gedurende 7 dagen.
Dit voedingssupplement is geen vervanging voor een goede voeding en hydratatie.
De aanbevolen dagelijkse doses niet overschrijden.

Bijwerkingen
Er zijn meldingen van een licht opgeblazen gevoel in de buik gedurende de eerste paar dagen na
nname van bepaalde probiotica. Dit is meestal een voorbijgaand verschijnsel als gevolg van
veranderingen in de intestinale microflora. In geval van een opgeblazen gevoel, de dagelijkse dosis
verminderen.

Voorzorgsmaatregelen
Zoals met elk voedingssupplement, dient u uw dierenarts te raadplegen alvorens DAILY-VET® te gebruiken.
Gelieve dit product buiten het bereik van kinderen te houden.

Bewaring
DAILY-VET® moet worden bewaard op een koele plaats bij een temperatuur tussen 2 en 8°C voor een
optimale houdbaarheid tot de vervaldatum. Het product kan maximaal 7 dagen bij kamertemperatuur
(tot 25°C) worden bewaard, mits sterke temperatuurschommelingen worden vermeden.
Uit de buurt van vochtigheid en licht houden.

Verpakking
Fles met 30 capsules
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Genre Espèces Numéro de réf. De la souche

Geslacht Soort Stam
referentienummer

Hoeveelheid
Kiemgetal/g

Lactobacillus acidophilus DSM 24735 5x109Kiemgetal/g
Bifidobacterium longum DSM 24736 5x109 Kiemgetal/g
Lactobacillus casei (defensis) ATCC 33 5x109 Kiemgetal/g
Lactobacillus reuteri DSM 17938 5x109 Kiemgetal/g
Streptococcus Thermophilus DSM 24731 5x109 Kiemgetal/g
Bindmiddel : Maltodextrine

Lossingsmiddel: magnesiumstearaat en siliciumdioxide - Omhulling: gelatine

Bevat geen inuline, geen conserveermiddelen, geen kleurstoffen en geen lactose

250mg bacteriën per capsule
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Een probioticum bij uitstek

tijdens antibioticatherapie

Genre Espèces Numéro de réf. De la souche

BOULARDII-VET®
30 capsules

SA
CCH

AROM
YCES

Boulardi
i-Vet

AIP Medical | +32 4 227 24 23 | info@aipmedical.com | www.aipsutures.com

Beschrijving
BOULARDII-VET® is een voedingssupplement op basis van Saccharomyces boulardii
ultra-gist (CNCM I-745). Elke capsule bevat 2,7×109 Kiemgetal/g.

Werkingswijze
Saccharomyce Boulardii heeft de eigenschap snel te groeien en hoge concentraties
in het maagdarmkanaal te bereiken en daar verscheidene dagen te blijven. Het
overleeft perfect de zuurtegraad van de maag en de proteolyse dankzij zijn
optimale pH tussen 4,5 en 6,5. Door zijn optimale temperatuur van 37° C kan het
in het lichaam overleven, in tegenstelling tot zijn variant "Saccharomyces
cerevisiae". Door zijn schimmelachtige aard is het resistent tegen antibiotica,
waardoor het een ideale aanvulling is op antibioticatherapie.

Aanwijzingen
Steun voor de symptomatische behandeling van de volgende aandoeningen:
- Diarree in verband met antibioticatherapie
- Behandeling van acute diarree
- Preventie van diarree in verband met Clostridium difficile (of preventie van recidief)
- Helicobacter pylori (HP)
- Prikkelbaar darmsyndroom
- Necrotiserende enterocolitis (preventie) in de neonatologie.

Dosering en advies voor gebruik

Dosering
Kat : 2 capsules per dag gedurende de eerste 5 dagen, daarna 1 capsule per dag gedurende 10 dagen.
Hond : 4 capsules per dag gedurende de eerste 5 dagen, daarna 1 capsule per dag gedurende 10 dagen.
Dit voedingssupplement is geen vervanging voor een goede voeding en hydratatie.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

Contra-indicaties

Saccharomyces Boulardii wordt niet aanbevolen voor personen met immunodeficiëntie of ernstige ziekte, personen met
centraal veneuze katheters (laag risico op schimmelinfecties) en personen die allergisch zijn voor de werkzame stof of
voor een van de andere bestanddelen van dit voedingssupplement.

Bijwerkingen

Zoals alle supplementen kan Boulardii bijwerkingen veroorzaken, maar deze treden niet systematisch bij alle patiënten
op. Deze effecten kunnen een allergische reactie, netelroos, schimmelinfecties of gewoon constipatie zijn.

Voorzorgsmaatregelen
Zoals met elk voedingssupplement, dient u uw dierenarts te raadplegen alvorens BOULARDII-VET® te gebruiken.
Gelieve dit product buiten het bereik van kinderen te houden.

Bewaring
Bewaren bij een temperatuur van ten hoogste 25°C, beschermd tegen vocht.

Verpakking
Fles met 30 capsules


