
Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή Είδη ζώων: Σκύλοι (ενήλικοι 
σκύλοι και κουτάβια), Γάτες (ενήλικες γάτες και γατάκια) Ειδικός 
διατροφικός σκοπός: Yποστήριξη της δερματικής λειτουργίας σε 
περίπτωση δερματώσεως και υπερβολικής τριχοπτώσεως.
Από το Έντερο στο Δέρμα
Υποστηρίζει το μικροβίωμα όταν υπάρχουν αλλαγές εντερικής 
διαπερατότητας και βελτιστοποιεί τις φυσιολογικές λειτουργίες του δέρματος.
Σύνθεση: (11.3.1) Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, (7.8.1) Υδρολυμένη λιγνοκυτταρίνη (πηγή των 
πολυφαινόλων), (12.1.5) Ζύμες, (9.4.1) Αφυδατωμένη ζωϊκή πρωτεΐνη (χοιροειδή), (13.3.6) 
Μαλτοδεξτρίνη, (12.1.8) Προϊόν ειδών Lactobacillus, πλούσιο σε πρωτεΐνη (θερμικά επεξεργασμένος 
L. rhamnosus SGL06*, θερμικά επεξεργασμένος L. reuteri SGL01*) *(θερμικά αδρανοποιημένοι), 
(11.2.10) Άλατα οργανικών οξέων με μαγνήσιο (Μαγνήσιο στεατικό), (13.1.6) Προϊόντα και 
υποπροϊόντα της επεξεργασίας νωπών φρούτων και λαχανικών (φρούτα από Cucumis sativum L.), 
(2.20.1) Φυτικό έλαιο (Evening primrose oil/Έλαιο νυχτολούλουδου), (8.3.1) β-Καζεΐνη, (8.6.1) 
Πρωτόγαλα σε σκόνη, (9.6.1) Υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες (υπερδιηθημένες ζωικές πρωτεΐνες) 
(χοιροειδή).
Αναλυτικά συστατικά:
Ολικές πρωτεΐνες 9,5 %
Ολικές λιπαρές ουσίες   4,5 %
Ολική τέφρα 35,0 %
Ολικές ινώδεις ουσίες 6,5 %
Απαραίτητα λιπαρά οξέα        7.000 mg/kg
Πρόσθετες ύλες (ανά κιλό (kg)):
Bιταμίνες και προβιταμίνες
3a671 Βιταμίνη D3 (Χοληκαλσιφερόλη) 200.000 U.I.
Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, 
πηκτωματογόνα και ζελατινογόνα (παράγοντες)
1 E460 Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη 
(Microcrystalline cellulose)  30.000 mg
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα
1 E551b Διοξείδιο του πυριτίου 
(Colloidal silica)   30.000 mg
Ιδιότητες: Λόγω του μοναδικού συνδυασμού των συστατικών, τα Linkskin® δισκία προωθούν την 
ισορροπία του δερματικού και εντερικού μικροβιώματος και υποστηρίζουν την ακεραιότητα του 
δερματικού φραγμού.
Έχει μια καταπραϋντική δράση κατά του κνησμού, έχει αντιοξειδωτική δράση και υποστηρίζει ένα 
υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.
Οδηγίες για τη σωστή χρήση:
Σκύλοι: 1 δισκίο ημερησίως ανά 10 kg σωματικού βάρους.
Γάτες: 1/2 δισκίο ημερησίως ανά 5 kg σωματικού βάρους.
Για σωματικό βάρος άνω των 30 kg, η μέγιστη ημερήσια ποσότητα είναι 3 δισκία.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους προσωρινής αναστολής φαρμακευτικών 
θεραπειών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ζώα βάρους μικρότερου των 3 κιλών και ηλικίας 
μικρότερης των 12 μηνών.
Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης: Έως 2 μήνες.
Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου.
Συσκευασία: Blister (Κυψέλες) των 32 δισκίων.
Συνθήκες αποθήκευσης: Σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την ημερομηνία λήξης
Καθαρό βάρος: 48 g

GRECIA LINKSkin COMPRESSE
MISURE: L - 64   H - 89
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