
Tyggetabletter til hjælp ved akut resorptionsfor-
styrrelse i tarmen. Til anvendelse under og efter 
akut mavetilfælde.

Dia Tab® har et højt elektrolytindhold og inde-
holder en balanceret sammensætning af naturlige 
og let fordøjelige indholdsstoffer til regulering af 
forstyrrelser i fordøjelsessystemet. 

SammenSætning:
Kyllingelever, frugtrester (æble, citron) tørret 12,3%, drue-
sukker, majsstivelse, hvedemel, æggederivat, natriumklorid, 
gulerodsrester 3,1%, brudt ris, hørekstrationsaffald, ølgær, 
lakrids 0,3%, tyttebær 0,3%, fennikelfrø 0,3%, brombær-
blade 0,3%, bukkehornfrø 0,3%, kaliumklorid.

indholdSStoffer:
råprotein: 16,9% råfibre: 13,23%
råolie og -fedt: 5,6% råaske: 12,78%
natrium: 1,74% Kalium: 0,57%

tilSætningSStoffer pr. Kg:
Betain som betain-anhydrat: 4.380 mg
Jern / som jern(ii) sulfat, monohydrat: 507 mg
Bentonit-montmorillonit: 6.100 mg
Kiseljord:  25.000 mg
Kiselsyre, fældet og tørret: 30.000 mg
Kalciumprobionat:  1.049 mg
polyethylenglykol 6000: 300 mg

anBefalet  BrUg og doSering:
tyggetablet kan gives alene eller sammen med foder.

Under og efter akut diarré:
Vægt op til 10 kg:  ½ tablet 2 gange dagligt
Vægt op til 20 kg: 1 tablet 2 gange dagligt
Vægt over 20 kg: 1 tablet 3 gange dagligt

dyret skal altid have adgang til vand. 
opbevares tørt under 25°C.  
Spørg dyrlægen før ibrugtagning eller ved forlængelse af 
perioden.

VolUmen: 
æske: 6 tabletter (á 5,5 g)
display æske: 60 tabletter (á 5,5 g)

hver tablet er i egen pakning og derfor velegnet til at have 
løst i taske eller lomme.

holdBarhed: 
36 måneder

Dia Tab®

til hUnde og Katte

Diætetisk tilskudsfoder til hunde 
og katte med vandig afføring.

Frugt- og gulerodsrester er rige på pektiner, som 
binder vand og danner gelkonsistens, hvilket 
beskytter og beroliger slimhinderne, forbedrer kon-
sistensen af fæces og hindrer stort væsketab.
Herudover fremmer frugt- og rodresterne væksten 
af gavnlige bakterier (præbiotisk virkning) og påvir-
ker  tarmmotiliteten positivt.

Bentonit binder toksiner, bakterier, vira og gift-
stoffer. Binder vand og beskytter mod for høj syring 
i tarmen.

Kiseljord og kiselsyre binder væske og forbedrer 
konsistensen af fæces.

Lakrids, tyttebær, brombærblade og fennikelfrø 
er sekundære plantestoffer som fuldstændiggør 
næringsindholdet. 

Bukkehornfrø stimulerer appetitten og fordøjelsen. 
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