Varför behövs tillsatser?
Brit torrfoder till hund, katt och gnagare innehåller en mängd specialingredienser
som påverkar fodrets näringsegenskaper positivt. Unika näringsämnen med
funktionella komponenter som främjar immunsystemet och hälsan samt bidrar till
att minska risken för allvarliga sjukdomar.

Prebiotika & Probiotika
Fruktooligosackarider (FOS) och Mannanoligosackarider (MOS) Växtfibrer (äpple & cikoriarot) i kombination med goda bakterier främjar ett friskt
matsmältningssystem och stärker immunförsvaret.

Koppar & Zink
Antioxidanter som behövs för omsättningen av C-vitamin, järn och syre, energiproduktionen, bildandet
av blod (hemaglobin), nervernas funktion, tillväxten och benstommen. Bra för hud och hår, behövs för
bildandet av kollagen samt hårets pigment. Antioxidanter skyddar mot fria radikaler = motverkar
ålderssymptom.

Vitamin E & Selen
Den organiska formen av antioxidanten selen i kombination med E-vitamin stärker
immunförsvaret och motverkar ålderssymptom.

Yuccaextrakt
Extrakt från Yuccapalmen Schidigera innehåller substanser som kan binda ammoniak och
andra kväveämnen som kan skada vissa vävnader i kroppen. Bra för lederna som ofta
är påverkade av ammoniak som i sin tur orsakar inflammation (artros). Yucca främjar
matsmältningen och minskar besvärande lukt av urin & avföring.

Kondroitinsulfat & Glukosaminsulfat
Dessa ämnen förekommer naturligt i broskvävnad, där de bidrar till att skydda lederna och återställa
skadad vävnad.

Havtorn
Havtornextrakt är källan till mycket effektiva antioxidanter som bland annat verkar
inflammationshämmande och därmed bidrar till friska njurar och urinvägar hos katter.
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Laxolja
Laxolja innehåller Omega 3 som skyddar kärlsystemet från åderförkalkning och
motverkar därmed hjärtinfarkt. Omega 3 påverkar även den mentala förmågan
positivt, dämpar inflammationsreaktioner i huden och förbättrar hud och pälskvalitet

Taurin & Arginin
Livsviktiga aminosyror – Kroppens byggstenar. Vissa djur bildar själva taurin i kroppen. Men till
exempel katter bildar inte själva taurin. Brist på taurin gör katter blinda

Psylliumfrö & Äpple
Fibrer som förbättrar matsmältningen och underlättar ex passagen av hårbollar.
Binder vätska i avföring och motverkar därmed diarré.

Kattmynta
I denna ört finns ett ämne som påminner om honkattens urin. Kattmynta höjer katters sinnesstämning
och de flesta katter älskar den. Foder med kattmynta i kan göra den mest kräsna katt intresserad.

Mjölktistel
Effektiv antioxidant som främjar matsmältningen och förbättrar leverfunktionen

Tagetes
Naturlig antioxidant som är bra för hud, päls och hjärtfunktion.

Ört & Fruktextrakt
”5 Herbs” – Rosmarin, pressrester från druvor, gurkmeja, citrusfrukt & kryddnejlika.
Gör fodret välsmakande och lättsmält.
– ger bättre skydd av cellmembranen
– ger friskare hud, päls och leder
– motverkar ålderstecken mer effektivt

Tranbär
Tranbär är rika på vitaminer och många näringsämnen. De är fulla av mineraler och antioxidanter.
Tranbär bidrar till friska urinvägar hos hundar.

Nattljusolja
Nattljusolja är rik på Omega-6 fettsyran GLA (gammalinolensyra) som håller huden frisk
och fri från mjäll och gör pälsen tjock, blank och silkeslen.

L-Karnitin
L-karnitin hjälper till att snabbt få igång viktminskningsprocessen genom betaoxidation av fettsyror och
naturlig omvandling av fett till energi.
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