
Inflammatorisk
tarmsjukdom, IBD

Ett allvarligt och 
vanligt sjukdomskomplex 

som årligen kostar 
många hundar 
och katter livet. 

Låt inte kroniska

tarmproblem

förstöra

hundens eller

kattens liv!

Entero-Chronic kan ge inflammatoriska tarm-
sjukdomar en bättre prognos. Färre och kor-
tare perioder av läkemedelsbehandling mins-
kar risken för biverkningar. Entero-Chronic 
påverkar faktorerna som gör tarminflamma-
tionen kronisk.

  • Minskar lokal inflammation med 60% och
      motverkar viktnedgång

  • Reparerar & skyddar mag-/tarmslemhinnan

  • Stärker den nyttiga bakteriefloran

En ny, säker, och effektiv metod för 
att behandla kroniska tarmproblem
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Nyttiga bakterier

Inflammatorisk tarmsjukdom ger besvärliga symptom som diarré, anorexi, 
magsmärtor och viktnedgång.  IBD är naturligtvis frustrerande  för det sjuka 
djuret och dess mänskliga familj - men också för veterinären som i dag inte 
har något effektivt botemedel att erbjuda sina patienter.

I inflammatorisk tarmsjukdom är bl.a; immunologiska reaktioner, skador på 
tarmslemhinnan, en störd tarmflora, och lokal inflammation, komponenter i 
sjukdomsprocessen. En ond cirkel skapas och förvärras.
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Dagens standardbehandling vid IBD är antiinflammatoriska läkemedel- och/eller 
antibiotika. Dessa läkemedel behövs i många situationer, och lindrar ofta effektivt 
symptomen. Tyvärr påverkas inte orsakerna till IBD-besvären. 
Med långvarig användning, vilket vanligtvis behövs vid IBD, finns det också risk för 
allvarliga biverkningar. 

Entero-Chronic hjälper till att reparera tarmepitelet, stärker de slembildande glyko-
proteinerna (muciner) och den friska tarmfloran, samt motverkar lokal inflammation.
De olika komponenterna i sjukdomsprocessen påverkas av Entero-Chronics unika 
sammansättning; (se nedan).

Smörsyrebildande

Motverkar lokal inflammation och reparerar tarmslemhinnan

Motverkar lokal inflammation

Ger näring till den friska tarmfloran & har positiva 
systemiska effekter


