
Olej z dzikiego 
łososia z Alaski

Wszystkie naturalne dodatki dla  
Twoich zwierząt.

 

Zdrowa skóra • lśniąca sierść 
mocny system odpornościowy



Czysty, całkowicie  
naturalny produkt.

Grizzly Salmon Oil to wyśmienity i czysty olej z łososia pocho-
dzący z dzikiego łososia z Alaski. Grizzly Salmon Oil dostarcza 
dużą liczbę zdrowych, długich łańcuchów tłuszczowych Ome-
ga-3, EPA i DHA oraz z naturalnie ograniczoną liczbą kwasów 
tłuszczowych Omega-6.

Stosunek kwasów tłuszczo-
wych Omega-3 i Omega-6 w 
Grizzly Salmon Oil jest wyższy 
niż 9: 1, porównując z olejem 
z hodowlanego łososia gdzie 
stosunek ten jest niższy niż 3:1. 

Kwasy Omega-3, EPA i DHA są ważnymi składnikami pokarmo-
wymi, których Twoje zwierzę potrzebuje dla zdrowej skóry oraz 
miękkiej i lśniącej sierści. 

Ponadto olej z dzikiego łososia wzmacnia system odpornościo-
wy i ogólnie pojęte zdrowie. Jest bezpieczny dla serca i utrzy-
muje wysoki poziom energii.

Grizzly Salmon Oil ma łagodny smak, jak świeży filet z łososia. 
Jest smaczny dla Twojego psa czy kota. Dodawany codziennie 
jest najlepszym, naturalnym sposobem na dobre samopoczucie 
oraz długie i zdrowe życie.

Łatwy w użyciu – wygodna bu-
telka z dozownikiem jest łatwa 
w użyciu i pozwala na podanie 
każdorazowo właściwej dawki. 
Tabela dawkowania na etykiecie 
informuje jaką ilość preparatu na-
leży podać Twojemu pupilowi.



www.grizzlypetproducts.eu

 

Grizzly Salmon Oil 
Jest pomocny w  
przypadkach:
Skóra   Sucha  skóra. Podrażniona skóra, swędze-

nie.  Zaczerwienienia i łysienie. Nieustanne 
lizanie podrażnionych obszarów skóry. 
Nadmierny łupież.

Sierść  Matowa sierść. Nadmierne linienie. Chcąc 
uzyskać lśniącą sierść na wystawę w przecią-
gu kilku tygodni.

Witalność  Starsze psy/koty poruszające się powoli lub 
niechętnie. Ogólna utrata witalności.

Apetyt  Psy/koty znudzone pokarmem. Starsze psy i 
koty tracące apetyt.

Serce  Przy podniesionym ryzyku udaru i innych 
chorób układu krążenia. 
Lekarze weterynarii zalecają  kwasy  
Omega-3  dla lepszego zdrowia serca.

Operacje  Po zabiegach onkologicznych, wielu lekarzy 
weterynarii zaleca  długie łańcuchy  kwa-
sów tłuszczowych Omega-3 aby wzmocnić 
system odpornościowy i cały proces regene-
racji.  



 

Zdrowa skóra • lśniąca sierść 
mocny system odpornościowy

Opis produktu

Produkt: Olej z dzikiego łososia z Alaski 
– z antyoksydantem E 306 ( Tocepherol – 
bogaty ekstrakt naturalnego pochodzenia) 
i ekstrakt z rozmarynu.

Wygląd: Czysty, pomarańczowy olej o 
łagodnym smaku świeżo pokrojonego 
filetu z łososia.

Aktywne składniki:
Kwasy tłuszczowe Omega-3 29%
  - DHA (Kwas Dokozaheksaenowy)   12%
  - EPA (Kwas Eikozapentaenowy)  9%
Kwasy tłuszczowe  Omega-6  3%

Opakowanie:
Butelka z dozownikiem i instrukcją 
dawkowania na etykiecie. 125 ml  
dla kotów i małych psów. 250 ml, 
500 ml, 1000 ml dla psów.

Przechowywać  w zacienionym 
miejscu w pokojowej tempera-
turze  lub w lodówce. Tylko dla 
zwierząt.

Grizzly Pet Products APs
DK-3460 Birkerød, Dania
mail@grizzlypetproducts.eu
www.grizzlypetproducts.eu
Tel : (+45) 45 82 24 45

Dystrybutor:  Rolvet J. i B Napierała sp.j.  
Ul. Nowotomyska 33  ·  64-310 Lwówek
Tel. +48 61 44 12 200  ·  www.rolvet.pl


