
 

 

 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ   

 100% φυσικό προϊόν   
 

    Το Colicao gel είναι 100% φυσικό προϊόν και βασίζεται στο εκχύλισμα τανίνης από τα 
γλυκά κάστανα. Η τανίνη έχει στυπτική, αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση, λόγω 
της ικανότητάς της να δεσμεύει τις πρωτεΐνες και να απομονώνει τις τοξίνες και τα μικρόβια 
από τον εντερικό βλεννογόνο. Προστατεύει τον οργανισμό από την αφυδάτωση. Αντιδρά με 
την κυτταρική μεμβράνη των μικροβιακών κυττάρων, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό 
τους. Επίσης διαθέτει αντιαιμορραγικές ιδιότητες, σημαντικές σε περίπτωση βλάβης των 
τριχοειδών αγγείων. Η αντιδιαρροϊκή δράση της τανίνης είναι ταχεία και αποτελεσματική. 
      Η σταθερότητα της τανίνης στο Colicao gel υποστηρίζεται από την ευγενόλη, το βασικό 
συστατικό του εκχυλίσματος γαρίφαλου. Η ευγενόλη είναι ισχυρό βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και 
πρωτοζωοκτόνο. Εξουδετερώνει τις μυκοτοξίνες. Στο γαστρεντερικό σωλήνα δρα διαστολικά, 
αναλγητικά και αντιφλογιστικά. Ανακουφίζει από τον τυμπανισμό και διεγείρει την έκκριση των 
πεπτικών ενζύμων. Λειτουργεί σαν αντισηπτικό και σαν αντιφλεγμονώδες στο ουροποιητικό σύστημα. 
Προστατεύει και αναγεννά το ηπατικό παρέγχυμα χάρη στην ισχυρή αντιοξειδωτική της δράση.  
    Το προϊόν περιέχει ορεξιογόνες ουσίες, που καθιστούν την πρόσληψή του από τα ζώα ευκολότερη. 

 

  Ενδείξεις: 
 Μικροβιακές λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα και μη ειδική διάρροια.  
      Η διάρροια αντιμετωπίζεται πλήρως σε λίγες ώρες.  
 Εντερικές διαταραχές των νεαρών ζώων 
 Κολοβακτηριδιάσεις 
 Πρόληψη της διάρροιας κατά τη διάρκεια ταξιδιού. 
 Ως αποσμητικό των κοπράνων και κατά των αερίων του εντέρου. Το προϊόν συμβάλλει στη βελτίωση της 

πέψης, οπότε αποτρέπεται η δημιουργία αερίων, όπως αμμωνίας και μεθανίου, στα περιττώματα και στο 
εντερικό περιεχόμενο.  

 

  Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: 
 1ml ανά 5kg σωματικού βάρους και ανά ημέρα, σε 2-3 δόσεις -προτείνεται- επί 3-7 ημέρες.  
 Για ζώα σωματικού βάρους μικρότερου των 5kg, η ημερήσια δοσολογία είναι 1ml.  

    Υπολογίστε τη δόση με το ειδικό έμβολο της δοσομετρικής σύριγγας, απομακρύνετε το προστατευτικό 
κάλυμμα από το σημείο εκροής της σύριγγας, φέρετε τη σύριγγα στο βάθος της στοματικής κοιλότητας του ζώου 
και χορηγήστε την ποσότητα του προϊόντος πάνω στη γλώσσα του.   

 

 Διάθεση στο εμπόριο: 
Δοσομετρική σύριγγα των 10ml.   
 
 

Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: « Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
                                                        ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

                                                        ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ– 17123 
                                                        ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727  

                                                             Φαξ: 210-9322389 
                                                  E-Mail: karavias.sa@gmail.com 

 

Complementary Feeding Stuff: EU VET No:PL2408001p, 
Centaur, Poland, 43-175 WYRY
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