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- vissza a természeteshez!

- Kräuterkraft 30 -

A Kräuterkraft mire jó??? 
A  LUPOSAN  Kräuterkraft  30  adagolásával  megvalósítható  az 
optimális anyagcsere!
A LUPOSAN Kräuterkraft 30 egyedülálló hatóanyagai, harminc 
különféle gyógynövényre épülnek, továbbá mikroalgákból és más 
kiváló természetes összetevőkből állnak
Gyártja: Luposan Tiernahrung, Langenhahn, Németország
Importálja és forgalmazza: Serpico Bt. H-1185 Budapest, Duna u. 66.

     Tel: 1-294-1057, mobil: 70-314-80-12
     E-mail:   simo.gergely@t-online.hu  

mailto:simo.gergely@t-online.hu


Ásványi anyagok: 
Kalcium, foszfor, magnézium, nátrium, kovasav stb.

Aminosavak: 
          Pl.: Methionin, Lysin, Cystin stb.
Nyomelemek:

Jód, vas, réz, cink, szelén, mangán, króm, kálium stb.
Vitaminok: 

A, D, E, K, C, B1, B2, Biotin stb.
Telítetlen zsírsavak: 

Pl.: Omega 3 és Omega 6

A vitalitást fokozó természetes hatóanyag-komplex, 
a táplálékfüggő hiánytünetek megelőzésére!

Táplálékfüggő hiánytünet például:

Korpás, beteg bőr ~ Fénytelen, töredezett szőrzet ~ 
Viszketegség ~ Szőrhullás ~ Csontfejlődési 
rendellenességek ~ Laza szalagok és inak ~ 
Növekedés zavarok ~ Emésztési zavarok.

Figyelem!

A LUPOSAN Kräuterkraft 30, olyan a kutyák számára 
készített táplálék-kiegészítő készítmény, amely
 valamennyi 
  táp emészthetőségét és hasznosulását javítja, még a 

               legkiválóbbakét is!

Mivel méregtelenítő hatású
- más méregtelenítő készítményekhez hasonlóan -, 

etetése időszakosan hígabb széklettel járhat!



A LUPOSAN Kräuterkraft 30 takarmány-
kiegészítő napi rendszerességgel az 
alaptakarmányba keverve:

•Gondoskodik a tápanyagok jobb felszívódásáról,
•Az egészséges csontfejlődésről és az erős porcokról,
•A csillogó, egészségesen fénylő szőrzetről,
•Az egészséges bőrről,
•Az optimális anyagcseréről,
•Az emésztési csatornák kitisztításáról, a bélflóra egyensúlyban 

tartásáról,
•A káros anyagoknak az emésztési csatornából történő 

elszállításáról,
•A bűzmirigy természetes kiürüléséről,
•Az egyéni ellenálló képesség erősítéséről

A Kräuterkraft ennyi mindenre jó!!!
         Összetétel:             Ajánlott mennyiség:

Gyógynövénykeverék,   Kölyköknek:
algák (és mikroalgák),             Három hetes kortól napi 1 g/testsúly kg,
magvak   amíg elértük a maximumot, a 10 g-ot naponta

Nyers protein 13,9 % 
Nyers rost 19,2 % Felnőtt kutyáknak: 1 g/testsúly kg,
Nyers zsír 10,8 % de nem többet, mint 15 g-ot naponta
Nyershamu 29,4 % 
Nedvesség 5,30 % Nagytestű fajtáknak: (bernáthegyi):
Kalcium 12,0 % Maximum 25 g naponta

Foszfor 0,40 % 
Nátrium 0,03 %        (A dobozban egy 5 g-os mérőkanál található)

Kapható: por alakban 500 g. és 1000 g. (nettó) 
   és 200 db-os tabletta kiszerelésben 

Száraz hűvös helyen tartandó!
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