
Lõheõlid

SalmoActive+
SalmoVital

Annustamine:

- Segage lõheõli looma toidu hulka
- Toime saavutamiseks kasutage iga päev 
  vähemalt 2 kuud järjest
- Alustage väiksematest annustest ja suurendage   
  preparaadi kogust nädala jooksul järk-järgult   
  kuni soovitatava päevase annuseni

Pakendi suurus:  500 ml, 1 liiter (täitepakend)
 • Suurepärane asendamatute oomega-3   
   rasvhapete allikas
 • Suur E-vitamiini sisaldus immuunsuse 
   toetamiseks
 • Haavade kiirem paranemine
 • Põletikuvastane toime
 • Parandab karvkatte välimust (muudab selle   
   tihedaks, tugevaks ja läikivaks)
 • Suurepärane energiaallikas
 • Toetab kassipoegade ja kutsikate normaalset   
   kasvamist
 • Toetab südame normaalset toimimist
 • Parandab toidu maitset
 
Koostisosad:

lõheõli 99,7%,
E-vitamiin (all-rac-alfa-tokoferoolatsetaat),
rosmariiniekstraktiga looduslik antioksüdant

 
 

 
 

 
 

E-vitamiiniga
immuunsuse toetamiseks

Koensüüm 
Q10

Oomega-3 
rasvhapped

Lõheõli

natural
product

Tootja: 
Tekro, spol. s r. o., Višňova 484/2, 140 00
Praha 4, Tšehhi, e-mail: export@tekro.cz, 
www.krmivo-eminent.cz        /krmivoeminent

Maaletooja: 
Rotaks-R OU, Pikk 30, Vaike-Maarja
46202, Laane-Virumaa, tel: +372 32 20 260,
e-mail: info@rotaks.ee, www.rotaks.ee

Koera või kassi mass        Päevane annus          Pumbavajutuste arv

 1 - 5 kg 3 ml 2 x 
 10 kg 6 ml 4 x
 20 kg 12 ml 8 x
 30 kg 18 ml 12 x
 40 kg 24 ml 16 x
 50 kg 30 ml 20 x
1 pumbavajutus = 1,5–2 ml
(2 pumbavajutust looma massi iga 5 kg kohta)
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Lõheõli on asendamatute rasvhapete, eelkõige 
tervisele kasulike oomega-3 rasvhapete natu-
raalne allikas.

Neid rasvhappeid ei suuda imetajate (näiteks 
koera või kassi) keha ise toota, seetõttu on väga 
oluline lisada neid toidule. Kala, näiteks lõhe, on 
suurepärane oomega-3 rasvhapete allikas.
Soovitame lisada meie lõheõli loomade toidule, 
et optimeerida oomega-6 ja oomega-3 rasvha-
pete tasakaalu nende kehas.

Oomega-3 rasvhapete kasulikud toimed:

 • põletikuvastane toime;
 • immuunsüsteemi toetamine, terve kasvam 
   ine ja areng
 • abi allergiliste reaktsioonide – ekseemide,  
   naha kuivuse, punetuse ja sügeluse, karvade  
   murdumise ja väljalangemise – korral
 • tihe, tugev ja läikiv karvkate
 • tugevamad küünised (murduvad ja 
   murenevad vähem)
 • terved liigesed ja liikumisaparaat;
 • madalam vere kolesteroolitase  ja väiksem  
   südame-veresoonkonna haiguste oht
 • loomade parem viljakus, loote normaalne  
   areng (aju, närvisüsteem, silma võrkkest)
 • parem keskendumisvõime – suutlikkus   
   õppida, käsklusi meelde jätta jne
 • energiaallikas – koerte parem füüsiline   
   võimekus

Energia igas tilgas füüsiliselt 
väga aktiivsetele või külmas 
kliimas peetavatele koertele

Mõeldud intensiivselt sportivatele kœrtele:
agility, dogtrekking, mushing, bikejöring, 
skijöring, koerte biatlon, canicross, koeratants, 
dogfrisbee, flyball, teenistus- ja jahikoerad, 
coursing, võidujooks, mondioring ja muud koerte 
spordialad.

 •  Erakordne energiaallikas
 •  Põletikuvastane toime
 •  Kasulik liigestele ja liikumisaparaadile
 •  Parandab õppimisvõimet ja käskluste   
   meeldejätmist
 •  Aitab muuta karvkatet tihedaks, tugevaks 
   ja läikivaks

Koostisosad:

Annustamine:

 -  Segage preparaat looma toidu hulka
 -  Alustage väiksematest annustest ja 
   suurendage preparaadi kogust nädala  
   jooksul järk-järgult kuni soovitatava päevase  
   annuseni

Temperatuuril umbes 10 °C preparaat tahkub (see on 
lõheõli loomulik omadus). Annustamise lihtsustamiseks 
hoidke pudelit temperatuuril 20–25 °C ning enne kasuta-
mist loksutage kergelt pakendit.

Pakendi suurus:  500 ml, 1 liiter (täitepakend)

Koensüümiga Q10 
ja kookosõliga

NATURAL
PRODUCT

Lõheõli

heavy
physical
exertion

                                                          
    Koormus               keskmine         suur             väga suur
 koera mass            ml/päevas   ml/päevas    ml/päevas  
 5 kg 5 7 9
 10 kg 8 12 16
 20 kg 13 19 26
 30 kg 17 25 34
 40 kg 22 32 43
 50 kg 26 39 52

                                            
    Koormus               keskmine         suur             väga suur
  koera mass                  pumba vajutamiste arv
 5 kg 3 x 5 x 6 x
 10 kg 5 x 8 x 10 x
 20 kg 9 x 13 x 17 x
 30 kg 1 1 x 17 x 23 x
 40 kg 14 x 22 x 29 x
 50 kg 17 x 26 x 35 x

1 pumbavajutus = 1,5 -2 ml
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