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Voordelen van EFA-Prescription
Ideale GLA-bron
Bernagiezaad is de beste GLA-bron. GLA kan niet op een natuurlijke 
wijze door katten worden geproduceerd. 

 Huidallergieën 
De synthese van GLA wordt waarschijnlijk onderdrukt bij honden 
met atopie. 

Neutraliseert vrije radicalen 
Cranberryzaadolie is bijzonder rijk aan natuurlijke vitamine E, evenals 
krachtige, natuurlijke antioxidanten die vrije radicalen in het lichaam 

 wegvangen.

Unieke verpakking
Ons nieuw ontworpen doseersysteem garandeert dat het verpakte 
product nooit in contact komt met zuurstof, zodat de effectiviteit van 
het product na gebruik niet vermindert. Dit is uiterst belangrijk doordat 
EFA's gevoelig zijn voor zowel zonlicht als zuurstof. 

Goede productopname 
Honden en katten waarbij als proef EFA-Prescription werd toegediend 
vertoonde geen tekenen van weigering.

 Geurloos
EFA-Prescription is geurloos (door de afwezigheid van visolie) en heeft 
een neutrale smaak.

EEN NATUURLIJK AANVULLEND DIERVOEDER VOOR HONDEN EN KATTEN

Prescription
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,, Een aanvullend diervoeder voor honden 
en katten, met een hoog gehalte aan onver-
zadigde essentiële vetzuren. „

Waarom EFA-Prescription?
Vetzuren zijn essentieel
Essentiële vetzuren zijn voor uw dieren net zo belangrijk als vitaminen. 
Omdat deze zuren niet op natuurlijke wijze in het lichaam kunnen worden 
aangemaakt, dient dit op een andere manier, bijvoorbeeld via de voeding, 
aan de dieren te worden toegediend. 

Tekort aan vetzuren
Een tekort aan vetzuren kan worden aangetoond door verschijning van 
verschillende symptomen: een droge-, jeukende en/of een geïrriteer-
de/ontvlamde huid. Deze symptomen kunnen leiden tot haaruitval, slecht 
genezende zweren en/of een onderdrukking van het algemene immuun-
systeem.

Speelt een vitale rol
Essentiële vetzuren spelen een essentiële rol in vele functies van het licha-
am: ze versterken de celwanden en de zenuwen, geven elasticiteit en door-
laatbaarheid aan de celmembranen én celweefsels en vormen de basis 
voor vele hormonale- en antistoffen in het lichaam.  

Wat is EFA-Prescription?
Cranberry- en bernagiezaad  
EFA-Prescription wordt gemaakt van de fijnste natuurlijke koudgeperste 
zaadoliën geproduceerd uit cranberry- en bernagiezaad. Het bevat  bevat 
essentiële vetzuren (omega-3 en omega-6), natuurlijke vitamine E en zeer 
krachtige antioxidanten en is vrij van additieven. De unieke combinatie van 
ingrediënten in EFA-Prescription is gepatenteerd door ChemVet.

Stabiliteit en antioxidanten
Een evenwichtige verhouding van omega 6- en omega-3 is belangrijk voor 
een optimaal effect van vetzuren. De optimale verhouding wordt algemeen 
beschouwd tussen 3-5:1 (omega 6/omega 3). EFA-Prescription voldoet 
hieraan met een verhouding van 4:1. Cranberryzaadolie is een innovatief, 
sterk geconcentreerde plantaardige bron van zowel omega-3 als omega-6 
vetzuren, waarbij omega-3 een hoge hoeveelheid antioxidanten (tocofero-
len en tocotriënolen) bevat. 

Inhoud per ml:
Omega-3   120 mg
Omega-6   475 mg
waarvan GLA   162 mg
(gamma-linoleenzuur)
Vitamine E   0,6 mg
Natuurlijke antioxidanten 0,68 mg
Plantensterolen  0,28 mg
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Dosering
EFA-Prescription 
Wordt toegediend in combinatie met het voed-
sel van het dier. 1-2 pompen per 5 kg lichaam-
sgewicht, één keer per dag, gemengd in óf bove-
nop het voer.

Precisiedosering 
Het doseersysteem geeft telkens een nauwkeu-
rige dosering, ongeacht de invalshoek. Het veer-
mechanisme zorgt voor een volledige lediging 
van het flesje.


