
Precis som för oss människor har många djur 
idag problem med obalans i tarmfloran och 
behöver därför tillskott av goda bakterier för 

att må bra. 

Eftersom en stor del av immunförsvaret sitter i tarmen 
påverkas även den mikrobiella balansen på huden, som är ett 

av kroppens största reningsorgan, om djurets inre hamnar i obalans. Detta gör huden 
mer mottaglig för angrepp av eksem, svamp, insekter och andra påfrestningar.

Genom att tillföra goda mikroorganismer via Proferm® Pets, utökas 
artvariationen i tarmfloran vilket stödjer och förbättrar djurets 
immunförsvar och minskar risken för allergier och infektioner. 

Notera att vid sjukdom eller allvarliga besvär bör alltid en 
veterinär konsulteras.

Tips:
Lägg EM® keramiska rör i vattenskålen. Det minskar 
ytspänningen vilket gör att vattnet blir “mjukare”, 
smaken på vattnet förbättras och kalkavlagringar 
minskar. Dosering:10st. rör per liter vatten.

 

A G R I TO N
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Två produkter för ditt djurs hälsa
•Fodertillskott för bättre näringsupptag & stärkt immunförsvar      
•Mikrobiell spray för en frisk hud och päls 
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Levande mikroorganismer för en bättre hälsa



Proferm® Pets
Ett fermenterat fodertillskott baserat på dinkel jäst med EM®. 
Till skillnad från torkad probiotika innehåller Proferm Pets levande 
mikroorganismer och deras metaboliska produkter, antioxidanter 
och bioaktiva ämnen. En bra kombination av pre- och probiotika. 

Vad gör Proferm® Pets?
•Stärker tarmfloran, immunförsvaret och allmäntillståndet.
•Förbättrar näringsupptagningsförmågan och matsmältningsprocessen.
•Verkar förebyggande vid ex. foderbyte, antibiotikakur och avmaskning.
•Återställer tarmfloran efter diarré.

Dosering
Katt och hund: 5-10gr per dag beroende på djurets storlek (5gr motsvarar 2msk). 
Smådjur: 2-3% av dagligt foderintag.
Börja alltid med mindre dos och trappa upp över 1-2 veckor.
 

Innehåll 
Dinkelströ fermenterat med EM®. Mjölksyrebakterierna: Lactobacillus plantarum och 
Lactobacillus casei. Jästvampen: Saccharomyses cerevisiae.
Mjölkfri, vegansk och mycket lågt innehåll av sockerarter. 
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EM® SkinCare
EM® SkinCare innehåller en aktiv blandning av naturligt förekommande 
mikroorganismer som skapar mikrobiell balans på djurens hud och päls. 
Detta gör att hudens immunförsvar stärks och sjukdomar hämmas. 

EM® SkinCare är mycket milt och kan användas på alla djur och på känsliga 
delar som nos, öron, ljuver, runt ögon osv. 

Vad gör EM® SkinCare? 
•Främjar den naturligt förekommande och friska mikrofloran på huden. 
•Behandlar ex. svampinfektioner på huden, i öron och på tassar.
•Bildar en aktiv skyddsfilm på huden och stärker hudens naturliga skyddsmantel.
•Återfuktar skadad hud vilket förkortar läkningsprocessen.

Dosering 
Spraya på pälsen och/eller det irriterade/skadade området. Använd gärna en mjuk 
borste för att få ner det ordentligt i pälsen. Upprepa varje eller varannan dag. 

Innehåll 
100% naturligt. Innehåller inga kemiska eller farmaceutiska ämnen. 
Innehåller en blandning av 80 olika aktiva och välgörande mikroorganismer. 


