LOODUSLIK
TOODE

TOIDULISANDID
KOERTELE
LIIGESED IMMUUNSUS NAHK JA
KARVKATE

HAMBAD
JA IGEMED

WWW.KRMIVOEMINENT.CZ/EN

MEIST
Äriühing Tekro on asutatud 1991. aastal. Oleme
Tšehhi firma, mis on keskendunud tootmisele ja
nõustamisele kodu- ja põllumajandusloomade toidu ja pidamise alal. Oleme olulised
loomasöötade tootjad ja tarnijad mitte ainult
Tšehhi Vabariigis, vaid ka teistes riikides.

Oma Nová Dědinas asuvas tehases on meie jaoks
tootmisel kõige olulisem:

•

kvaliteetse tooraine kasutamine, mis on
saadud ainult kontrollitud tarnijatelt

•

oma labor – kogu tooraine ja valmistoodete
hoolikas katsetamine

•

ISO 22000 sertifikaat (toiduohutuse
juhtimise süsteem)

•

retsepte loovad koostöös veterinaararstidega
spetsialistid, kellel on pikaajalised kogemused
koerte ja kasside toitmise alal

•

enne turule viimist läbivad kõik meie tooted
põhjaliku kontrollimise ja pikaajalise
katsetamise

LOODUSLIK
MILLEKS ON
TOODE
MÕELDUD
EMINENTI TOIDULISANDID?

Sarnaselt inimestega peavad ka meie lemmikloomad saama organismi õige toimimise tagamiseks
aeg-ajalt mõningaid aineid juurde. Seetõttu oleme
töötanud välja Eminenti toidulisandite sarja, millel
on järgmised omadused:
suur toimeainete kontsentratsioon
100% tootest moodustad aktiivsed koostisosad
(ei ole kasutatud ballastaineid)
looduslik tooraine
ravimtaimede sisaldus
orgaanilisel kujul mikroelemendid
lihtne manustamine toidu hulka segamisega
(pulbriline vorm)
lihtne annustamine lisatud mõõdulusikaga
tõhusus ägedate vaevuste korral
ei sisalda GMOsid, gluteeni ega kunstlikke
toiduvärve

Pulbrilisel kujul preparaat = suurem
toimeainete sisaldus kui tablettides
(1 g pulbri ja 1 g tablettide võrdlemisel)
Märkus. Pulbrilise toote valmistamisel ei ole tarvis
kasutada lisaks ballastainet, mis on vajalik „tableti
moodustamiseks“.

Eminent toidulisandid sisaldavad
AINULT TOIMEAINEID, mis on mõeldud
konkreetse vajaduse jaoks (liigesed,
immuunsus, nahk ja karvkate,
hambad ja igemed).

KASUTATAVATE
RAVIMTAIMEDE KÕIGE
OLULISEMAD TOIMED
Teekummel (õis)
- põletikuvastase, desinfitseeriva ja
rahustava toimega
Aedsalvei (leht)
- desinfitseeriva toimega, sobib suuõõne
põletike korral, toetab seedimist

Takjas (juur) - karvkatte kasvamise, naha
tervise, seedimise ja organismist mürkide
väljaviimise jaoks

Kask (leht) - mõjub soodsalt karvkattele ja
küünistele, aitab kuseteede haigestumise
ja reuma korral

Roomav madar (ürt) - toetab maksa,
kõhunäärme ja põrna tööd, takistab vee
kogunemist organismi, leevendab turset

Harilik astelpaju (vili)
- toetab organismi loomulikku
kaitsevõimet
Roheline tee ja kurkum (ekstrakt)
- antioksüdandid, põletikuvastase
toimega

Eminent

CHONDRO FORTE +
LOODUSLIK
TOODE

LIIGESTE, KÕHREDE,
KÕÕLUSTE JA
LIGAMENTIDE ÕIGE
TOIMIMISE JAOKS
IGAKÜLGNE HOOLITSUS
LIIGESTE EEST

tõhus toitmine ja kaitse
100 %

TOIMEAINED

maksimaalse mõju saavutamiseks
on kasutatud ainult
funktsionaalseid lisandeid

Preparaat on mõeldud:
suurt tõugu kutsikatele
liikumisaparaadi haigestumisele kalduvatele
koeratõugudele
suure füüsilise koormusega töö- või spordikoertele
vanematele loomadele
liigeseoperatsioonidest taastuvatele koertele

Toimeainete sisaldus 1 mõõdulusikas:
hüdrolüüsitud kollageen 1500 mg, glükosamiin HCl 980 mg, MSM
503 mg, kondroitiinsulfaat 394 mg, hüaluroonhape 60 mg, C-vitamiin 39 mg, rohelise tee ja kurkumi ekstraktide segu ning vanilli
lõhna- ja maitseaine 24 mg.

Eriline rõhuasetus:
• liigesekapsli ja kahjustunud kõhrede taastamine
ja toitmine
- hüdrolüüsitud kollageen
- glükosamiinhüdrokloriid
- kondroitiinsulfaat
• põletike, valu ja tursete leevendamine
- MSM (metüülsulfonüülmetaan)
- rohelise tee ja kurkumi ekstrakt
• liigeseõõne võidmise suurendamine
- hüaluroonhape
Hüdrolüüsitud kollageen on suure kontsentratsiooniga
loomsete valkude allikas, mis tagab sidekudede (naha,
kõõluste, ligamentide, kõhrede) tugevuse ja elastsuse.
Spordi- ja tervislikus toitumises kasutatakse seda eelkõige
liikumisprobleemide ennetamiseks ja ravimiseks.
Eminent Chondro Forte + sisaldab suures koguses hüaluroonhapet (suukaudseks manustamiseks sobival kujul),
mis aitab võida liigesed, summutab lööke ja vähendab
kõhrede kulumist. Hüaluroonhappe tõhusa imendumise
tagab preparaadis sisalduv C-vitamiin.
Liigestele on kasulik ka MSM (metüülsulfonüülmetaan)
- orgaaniliselt seotud väävliallikas. See leevendab põletikke,
vähendab turset, vaigistab mõõdukalt valu ja parandab
liigese liikuvust.
Soovitatav päevane annus:
Koer

Mõõdulusikate arv

1-10 kg
10-20 kg
20-40 kg
üle 40 kg

½

1 mõõdulusikas = 3,5 g,
mõõdulusikas on pakendis

Pakend: 180 g

1
2
3

Eminent

IMMUNITY-PRO
LOODUSLIK
TOODE

IMMUUNSÜSTEEMI
TOETAMISEKS
JA ELUJÕU
SUURENDAMISEKS
SPIRULINA JA KLORELLA

on naturaalsed immuunsust
toetatavad vahendid

TAIMESEGU

tugevdab immuunsust
ja toetab seedimist
Preparaat on mõeldud:
kasutamiseks suurema füüsilise ja psüühilise
koormuse ajal
vanematele loomadele elujõu suurendamiseks
taastuvatele koertele
tiinetele koertele ja suurtele kutsikatele
jaheda ilma ajal immuunsuse tugevdamiseks
Toimeainete sisaldus 1 mõõdulusikas:
Vitamiinid: C-vitamiin 9 mg, E-vitamiin (alfatokoferool) 5,46 mg.
Mikroelemendid: Se - inaktiivne seleenpärm Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 22,5 µg. Mikroorganismid: Enterococcus faecium
2,4 x 10 CFU.
Valgekarvalistel koertel võib karvkatte värvus muutuda.

Toidulisand Eminent IMMUNITY-PRO on valmistatud
hoolikalt valitud koostisosadest, mis moodustavad
ainulaadse ainete kombinatsiooni teie koera immuunsuse ja elujõu toetamiseks:
•
•
•
•
•

spirulina
• ravimtaimed: roomav
klorella
madar, harilik astelpalju
õllepärm
aedsalvei
MOS (mannanoligosahhariidid) • C- ja E-vitamiin
FOS (fruktooligosahhariidid)
• orgaanilisel kujul seleen
• Enterococcus faecium

Spirulina on spetsiaalselt kasvatatud sini-rohevetikas,
mida nimetatakse „roheliseks toiduaineks“. See on
saanud tuntuks suure valkude, vitamiinide ja mineraalainete sisalduse poolest. Spirulina tugevdab immuunsust ja kardiovaskulaarsüsteemi.
Klorella on vetikas, mis on looduslik ja väga rikkalik
mitmesuguste mineraalainete, vitamiinide ja aminohapete allikas. See on hinnatud immuunsuse tugevdamise
ja mürkide kehast väljaviimise tõttu.
Toidulisand sisaldab β-glükaanide allikat, mis tugevdavad immuunsust sellega, et aktiveerivad immuunsusrakke (makrofaage).
Probiootikum Enterococcus faecium kujutab endast
tervisele kasulikke „sõbralikke“ baktereid, mis mõjuvad
positiivselt seedetrakti mikrofloorale. Nii ennetatakse
seedehäireid (soolehaigusi, kõhulahtisust) ning tugevdatakse pikaajaliselt organismi ja suurendatakse selle
vastupidavust.
Soovitatav päevane annus:
Koer

Mõõdulusikate arv

1-5 kg
5-10 kg
10-20 kg
20-40 kg
üle 40 kg

1 mõõdulusikas = 3 g,
mõõdulusikas on pakendis

Pakend: 180 g

¼
½
1
2
3

Eminent

SKIN & COAT
LOODUSLIK
TOODE

TERVE NAHA,
KARVKATTE
JA KÜÜNISTE
TOETAMISEKS
SKIN VITAL

vitamiinide ja orgaaniliselt seotud
mikroelementide kompleks

OOMEGA3 HAPPED

Oomega-3 dokosaheksaeenhapet
Preparaat on mõeldud:
allergiliste nahareaktsioonide vähendamiseks
kasutamiseks karvkatte probleemide korral
(murduvad karvad, hõre või tuhm karvkate)
naha (kuiva, kõõmase) seisundi parandamiseks
karvavahetuse ajaks (kevad, sügis)
küüniste (pehmete, murduvate) seisundi
parandamiseks
Toimeainete sisaldus 1 mõõdulusikas: Vitamiinid: E-vitamiin
(alfatokoferool) 10,92 mg, B6-vitamiin 0,98 mg, biotiin 7,26 mg,
niatsiinamiid 11,04 mg, kaltsiumpantotenaat 4,8 mg. Mikroelemendid: tsink – metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaat 17,07 mg,
vask – aminohapete vask(II)kelaadi hüdraat 2,7 mg. Aminohapped:
DL-metioniin 165 mg, metioniini hüdroksüanaloog 78 mg.

Toidulisand Eminent SKIN & COAT koosneb hoolikalt
valitud koostisosadest, mis toetavad mitte ainult teie
koera naha ja karvkatte tervist, vaid mõjuvad soodsalt
ka immuunsüsteemile:
•
•
•
•
•
•
•

õllepärm
spirulina
munapulber
biotiin
DHA-hape
takjajuur ja kaseleht
metioniin

• niatsiin (B3-vitamiin)
• kaltsiumpantotenaat
(B5-vitamiin)
• püridoksiin (B6-vitamiin)
• E-vitamiin
• tsink ja vask orgaanilisel
(kelaaditud) kujul

Õllepärm - rikkalik B-rühma vitamiinide, essentsiaalsete aminohapete, mineraalainete ja teiste vitamiinide
allikas. Toetab seedimist ning mõjub soodsalt naha ja
karvkatte seisundile.
Preparaat sisaldab DHAd ehk dokosaheksaeenhapet
(olulist oomega-3 rasvhapet), mis mõjub põletikuvastaselt, parandab naha, karvkatte ja küüniste seisundit
ning tugevdab immuunsüsteemi.
Soovitatav päevane annus:
Koer

Mõõdulusikate arv

1-5 kg
5-10 kg
10-20 kg
20-40 kg
üle 40 kg

¼
½
1
2
3

1 mõõdulusikas = 3 g,
Mõõdulusikas on pakendis

Regulaarsel kasutamisel
on karvkate tihe, vastupidav
ja läikiv.
Pakend: 180 g

Eminent

DENTAL CARE
LOODUSLIK
TOODE

TERVETE HAMMASTE
JA IGEMETE JAOKS
NING EBAMEELDIVA
SUULÕHNA
VÄHENDAMISEKS
MEREVETIKAD

eemaldavad hambakatu ja -kivi
ning ebameeldiva suulõhna

TAIMESEGU

desinfitseeriva toimega
Preparaat on mõeldud:
igemehaiguste korral
hambakatu ja -kivi tekkimise
vähendamiseks
ebameeldiva suulõhna
vähendamiseks

Pes

Toimeainete sisaldus 1 mõõdulusikas:
Ascophyllum nodosum 892,8 mg, taimede ning rohelise tee ja
kurkumi ekstrakti segu 7,2 mg.
Kui koeral on mõni kilpnäärme haigus, pidage preparaadi
kasutamise üle nõu veterinaararstiga.

Täiesti looduslik toidulisand Eminent DENTAL CARE
koosneb ainult järgmistest valitud koostisosadest.

Hambakatu ja -kivi eemaldamiseks
• Ascophyllum nodosum (kelp) – pruun merevetikas

Põletikuvastane, desinfitseeriv ja rahustav toime
• Teekummel (õis)
• Aedsalvei (leht)

• Roheline tee (ekstrakt)
• Harilik kurkum (ekstrakt)

Hammaste pinnale tekib hambakatt ja nende vahele
jäävad toiduosakesed – see on bakteritele
tegutsemiseks soodne keskkond. Nii tekivad põletikud
ja igemehaigused, mis võivad põhjustada ka hammaste
äratulemist. Igemehaigused kipuvad kergemini tulema
väiksemat tõugu (kuni 12 kg) koertel.
Pruun merevetikas Ascophyllum nodosum ehk kelp
(preparaadi peamine koostisosa) sisaldab rikkalikult
bioaktiivseid aineid ning takistab bakterite kasvamist ja
paljunemist. Nii väheneb hambakatu ja ebameeldiva
suulõhna teke. Ühtlasi lagundab kelp juba tekkinud
hambakivi ning sisaldab ka rikkalikult vitamiine ja
mineraalaineid, tänu millele tugevdab see immuunsust.
Pes

Soovitatav päevane annus:
Koer

Mõõdulusikate arv

1-10 kg
10-20 kg
20-40 kg
üle 40 kg
1 mõõdulusikas = 0,9 g,
mõõdulusikas on pakendis

Pakend: 100 g

½
1
2
3

ÜLEVAADE KASUTATUD
AINETEST JA NENDE TOIMEST
Ascophyllum nodosum – pruun merevetikas, mis takistab
hambakatus esinevate bakterite kasvamist ja paljunemist.
Biotiin – väga oluline naha ja karvkatte seisundile, mõjutab
suhkrute ja rasvade ainevahetust.
Dokosaheksaeenhape (DHA) – oomega-3 rasvhape, millel
on tõestatud põletikuvastane toime ning soodne mõju naha,
karvade ja küüniste seisundile.
Enterococcus faecium – mikroorganismid, mis mõjuvad
soodsalt seedetrakti mikrofloorale. Nii ennetatakse seedehäireid ning tugevdatakse pikaajaliselt organismi ja suurendatakse selle vastupidavust.
Fruktooligosahhariidid (FOS) – toetavad soolte tervisele
kasulike bakterite kasvamist ja optimaalse mikrofloora
tekkimist jämesooles.
Glükosamiinhüdrokloriid – toidab liigeseid ja liigesekapsleid, taastab kahjustatud kõhri.
Hüdrolüüsitud kollageen – valk, mis tagab kehas sidekudede
(naha, kõõluste, ligamentide, kõhrede) elastsuse.
Klorella – vetikas, mis on terve rea mineraalainete, aminohapete ja vitamiinide looduslik allikas, tugevdab immuunsüsteemi ning sobib organismi taastamiseks ja puhastamiseks.
Kondroitiinsulfaat – tagab sidekudede elastsuse ja kaitseb
juba kahjustunud kõhri. Kaitseb liigeseid ja liigesevedelikku
seisundi edasise halvenemise eest ning parandab liigese
liikuvust.
Hüaluroonhape – on osa sidekudedest; suures koguses
leidub seda liigestes, kus see toimib võidena, summutab
lööke ja vähendab kõhrede kulumist.
Mannanoligosahhariidid (MOS) – mõjuvad positiivselt
jämesoole mikrofloorale, tugevdavad organismi immuunsust
ja suurendavad selle kaitsevõimest soolepatogeenide suhtes.

Metioniin – essentsiaalne aminohape, oluline valkude
moodustamise jaoks, parandab karvkatte ja naha toitmist.
Orgaanilisel kujul vask – osaleb sidekudede, näiteks elastiini
ja kollageeni moodustumisel.
MSM (metüülsulfonüülmetaan) – leevendab põletikku ja
valu, vähendab turset, parandab liigese liikuvust.
Niatsiin (B3-vitamiin) – osaleb suhkrute, rasvade ja valkude
ainevahetuses. Suurendab organismi kaitsevõimet nahapõletike vastu.
Kaltsiumpantotenaat (B5-vitamiin) – täidab kehas olulist
rolli rasvhapete moodustumisel, tugevdab immuunsust ja
toetab kasvu. Osaleb suhkrute ja rasvade ainevahetuses ning
ainete (hormoonide, verele värvi andva hemoglobiini jt)
sünteesis.
Õllepärm – looduslik vitamiinide (eelkõige B-rühma), essentsiaalsete aminohapete ja mineraalainete allikas; kasutatakse
seedimise toetamiseks.
Püridoksiin (B6-vitamiin) – vajalik valkude ainevahetuse
jaoks, mõjutab organismi kasvu, epiteeli (kattekoe) uuenemist ja tervist.
Orgaanilisel kujul seleen – tugev antioksüdant.
Spirulina – spetsiaalselt kasvatatav sini-rohevetikas, mis
sisaldab väga rikkalikult valke, vitamiine ja mineraalaineid.
Tugevdab immuunsust ja kardiovaskulaarsüsteemi.
Munapulber – väärtuslik kergesti seeditavate aminohapete
allikas.
C-vitamiin – tugev antioksüdant, parandab organismi vastupidavust nakkuste ja stressi suhtes, kiirendab vigastuste
paranemist ja parandab hüaluroonhappe imendumist
liigesevedelikku.
E-vitamiin – väga oluline antioksüdant, mis kaitseb
rakumembraane vabade radikaalide põhjustatud oksüdatsiooni eest.
Orgaanilisel kujul tsink – avaldab olulist mõju naha ja
karvkatte tervisele.

ÕIGE TEE
TEIE KOERA
TERVISE JUURDE

LOODUSLIK
TOODE

WW.KRMIVOEMINENT.CZ/EN
Tootja:
Tekro, spol. s r. o., Višňová 484/2,
140 00 Praha 4, Tšehhi, e-mail: export@tekro.cz
Maaletooja:
Rotaks-R OÜ, Pikk 30, Väike-Maarja 46202,
Lääne-Virumaa, tel: +372 52 96 792,
e-mail: info@rotaks.ee, www.rotaks.ee

