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Komodo Topper Mix 50g - lek i
mieszanka ziół dla żółwi
Cena

19,99 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Kom Tortoise Topper 83308

Kod EAN

701029833081

Opis produktu
Prozdrowotna mieszanka zawiera: Liście młodej pokrzywy, płatki róży, kwiaty nagietka, czerwoną porzeczkę, mniszek lekarski,
chaber bałwatek, hibiskus, aronię, liście truskawki, liście maliny i marchew.
Młoda pokrzywa: jest ceniona ze względu na jej właściwości moczopędne, oczyszczające i odtruwające i może pomóc w
zapobieganiu infekcjom moczowym oraz w poprawie funkcjonowania trzustki, wątroby i żołądka. Może również wzmocnić
układ odpornościowy i zwiększyć poziom tlenu we krwi.
Płatki Róży: Suszone płatki róży dostarczają bogactwa składników mineralnych i dodają kolorowego i pachnącego dodatku do
diety żółwi. Surowce zielarskie z płatków róży ze względu na wysoką zawartość witamin, zwłaszcza C, działają ogólnie
wzmacniająco. Zalecane są do stosowania podczas rekonwalescencji, przy osłabieniu, zmęczeniu, w stresie, przy przeziębieniu
i w ciąży. Flawonoidy działają słabo moczopędnie, żółciopędnie, przeciwutleniająco i stabilizują ściany naczyń włosowatych,
hamując krwawienia z tych naczyń. Zawarty w owocach właściwych galaktolipid działa przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie.
Działanie przeciwzapalne wiąże się z hamowaniem chemotaksji leukocytów oraz obniżeniem stężenia w osoczu kreatyniny i
białek CRP. Działanie przeciwzapalne jest porównywalne do niesteroidowych leków syntetycznych (np. kwasu
acetylosalicylowego), przy czym preparaty z róż nie powodują efektów niepożądanych.
Kwiaty Nagietka: Ma działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze, dzięki czemu niszczy drobnoustroje, które mogą sprzyjać
stanom zapalnym śluzówki i owrzodzeniom żołądka. Ponadto działa ochronnie na śluzówkę żołądka i jelit, a dodatkowo jeszcze
pobudza procesy regeneracyjne. Nagietek ma silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, radzi sobie także z
paciorkowcami i gronkowcami. Przyśpiesza czynności wydzielnicze – zwiększa ilość soku żołądkowego oraz żółci i ułatwia jej
przepływ do dwunastnicy.
Czerwona porzeczka: jest cenną i smaczną przekąską, która jest bogatym źródłem potasu, witaminy C oraz żelaza. Ponadto
zawierają nieco β-karotenu, dużo kwasu asparaginowego, glutaminowego oraz argininy.
Mniszek lekarski: pomaga zmniejszyć ilość płynów u zwierząt, a także obniża ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi. Bogaty w
magnez, jest również pomocny w leczeniu infekcji moczowych i wspomaga funkcjonowanie wątroby.
Chaber Bałwatek: zawiera; związki o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, spazmolitycznym, moczopędnym i
uszczelniającym naczynia krwionośne; wiązki o działaniu antybakteryjnym, żółciopędnym, stymulującym produkcję śliny i soku
żołądkowego; związki o działaniu ściągającym, przeciwzapalnym, przeciwkrwotocznym i przeciwutleniającym; sole mineralne,
przede wszystkim duże ilości manganu – pierwiastek ten wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego.
Hibiskus: działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi, rozluźniające mięśnie gładkie, które budują między innymi ściany
przewodu pokarmowego, działanie przeciwbakteryjne, źółciopędne, przeciwmiażdżycowe, przyspieszające przemianę materii i
moczopędne.
Aronia: jagody aronii są źródłem wielu witamin, mikroelementów, błonnika i antocyjanów, które pomagają zneutralizować
szkodliwe działanie wolnych rodników w organizmie. Mogą również pomóc w regulacji ciśnienia krwi.
Owoce aronii można polecać w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, arteriosklerozie, katarze żołądka oraz żylaków
odbytu.
Liście truskawki: prawdziwe suszone truskawki są bogate w witaminę C i wiele witamin z grupy B, a także zapewniają
podstawowe wsparcie dla układu pokarmowego, co pomaga zapobiegać zaparciom.
Zawiera cenne substancje: minerały (cynk, fosfor, magnez, mangan, potas, wapń, żelazo), witaminy (A, B1, B2, B3, B6, B9, E
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oraz w szczególności C – 66 mg/100g), pektyny, fitocydy, kwas elagowy, kwasy fenolowe, flawonoidy, błonnik, antocyjany,
bromelinę
Liście maliny: Roślina jest doskonałym źródłem witaminy C, manganu, witaminy B, kwasu foliowego, miedzi i żelaza. Maliny
mają najwyższe stężenie przeciwutleniaczy wśród wszystkich owoców. Wynika to z wysokiego stężenia kwasu ellagowego,
antocyjanów, kwasu galusowego, kwercetyny, cyjanidin, katechin, pelargonidin, kaempferolu i kwasu salicylowego.
Marchew: doskonałe źródło: witamin (witamina A, B1, B2, B6, C, E, H, K, PP), składników mineralnych (potas, sód, wapń,
fosfor, siarka, magnez, żelazo, mangan, miedź, cynk, kobalt).

Dawkowanie:
To jest jedzenie uzupełniające. Nie powinno stanowić całości diety zwierzęcia. Leczenie ziołowe nie powinno być alternatywą
dla poszukiwania profesjonalnych porad weterynaryjnych.
Produkt specjalnie dedykowany dla:
- wszystkie żółwie wodne i lądowe.
- Agama Brodata (Pogona vitticeps)
Komodo - od 20 lat obecni na rynku Wielkiej Brytanii. Pokarmy i witaminy ich produkcji są najlepiej sprzedającymi się
pokarmami w Europie zachodniej, a ich produkty cieszą się uznaniem herpetologów i hodowców na całym świecie. Komodo,
dzięki swojemu zaangażowaniu w tworzeniu najlepszej klasy produktów, od lat jest absolutnym liderem jakości produktów
terrarystycznych. Marka współtworzona jest przy współudziale hodowców z Wielkiej Brytanii od lat wyznacza nowe trendy
pośród producentów produktów terrarystycznych, a zwłaszcza pożywienia i witamin.
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