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P rof. Dr. Metin Başaranoğlu’nun da 

kitabında bahsettiği gibi, “Vücu-

dun ikinci beyni bağırsaklar…”. Bu 

durum sadece biz insanlarda değil, patili 

dostlarımızda da böyledir. Merkezi sinir sis-

teminin en büyük parçası beyindir. Bağır-

saklarda da beyindeki kadar yoğun olmasa 

da sinir hücresi bulunur. Bağırsaktaki sinir 

hücreleri (nöronlar), kendi aralarında ileti-

şim halinde ve beyindeki gibi bu iletişimi 

çeşitli kimyasallarla sağlar. Beyin ile bağır-

saklar arasındaki bağlantı vagus siniri ara-

cılığıyla gerçekleşir. Bağırsaklar ile beynin 

iletişim sağlayabilmesi için bağırsaklarda 

bazı kimyasallar üretilmelidir. Mutluluk ve-

ren kimyasal olarak adlandırılan serotonin 

de vücutta en fazla bağırsaklarda bulunur. 

Sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir meta-

bolizma ve mutluluk kaynağıdır. Kedi ve 

köpeklerimizin bağırsak sağlıklarını ve bu 

sayede hem bağışıklık sistemlerinin güç-

lenmesini hem de onların daha mutlu ol-

malarını sağlamak mümkün.

Sağlıklı bağırsaklar, 
mutlu hayvanlar!
EVCIL HAYVANLARDA BAĞIRSAK SAĞLIĞI ILE HEM BAĞIŞIKLIK SISTEMLERININ 
GÜÇLENMESINI HEM DE DAHA MUTLU OLMALARINI SAĞLAMAK MÜMKÜN!

Evcil dostlarımız hayatları boyunca en 

az bir kez gastrointestinal sistem hastalık-

ları ile karşılaşırlar. Bu hastalıklar; bağırsak 

parazitleri, zehirlenmeler, tümörler, yabancı 

cisim, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi 

pek çok nedene bağlı gelişebilir. Çeşitli has-

talıklar nedeniyle sık sık ishal vakaları ile de 

karşılaşılabilir. İshaller genellikle ciddi bir 

sorun olarak düşünülmese de birçok has-

talığın habercisi olabilir veya kronikleşmesi 

durumunda birçok hastalığa ortam oluştu-

rabilir. Biz veteriner hekimlerin görevlerin-

den biri de hastalarımızı tedavi etmenin ya-

nında bu hastalıklarla karşılaşmadan önce 

gerekli koruyucu önlemleri almaktır. 

ZOOSORB’DA YAN ETKI 
VE DOZ AŞIM RISKI YOK

Zoosorb, %100 silikon dioksit (Amorf 

SiO2) içerir. Etkisi kanıtlanmış, güvenli ve 

piyasadaki diğer sorbentlerle karşılaştırıldı-

ğında en yüksek adsorpsiyon kapasitesine 

sahiptir. 1 g Zoosorb başına 10 milyar mik-

robik hücre bağlama kapasitesi ile mikro-

organizmaları etkili şekilde bağlar. Toksik 

değildir, sindirim sistemine zarar vermez, 

sistemden kolaylıkla dışarı atılır, iyi emilime 

sahiptir ve intestinal sistem dengesi üzerin-

de olumsuz bir etkisi yoktur. Aktif karbona 

göre 50 kat fazla bağlama yüzeyine sahip-

tir. Zoosorb kana karışmaz, karaciğer veya 

böbreklerden geçmez, gastrointestinal sis-

temin mukozası üzerinde zararlı bir etkisi 

yoktur. Hiçbir katkı maddesi veya aroma 

içermez, alerjiye neden olmaz. Çok güçlü 

bir gaz gidericidir. Sindirim sitemini detoksi-

fiye etmek için kullanılır. Yavrular, hamile ve 

emziren dişiler dahil olmak üzere tüm ev-

cil, çiftlik ve vahşi hayvanların tedavisi için 

uygundur. Sindirim sisteminde seçici bir 

filtre görevi görerek toksinleri, bakterileri, 

virüsleri ve alerjenler gibi zararlı patojenleri 

tutarak sistemden uzaklaştırır ve bağırsak 

florasının dengesinin sağlanmasına yar-

dımcı olur. Gastrointestinal kanalın lüme-

nindeki patojenik bakteriler, bakteriyel tok-

sinler, antijenler, zehirler, ağır metal tuzları, 

radyonükleidler ve alerjenler dahil olmak 

üzere endojen ve eksojen toksik maddeleri 

bağlar, uygulamadan sonraki 12 saat içinde 

dışkı formuyla bünyeden atılır. Asitlere ve 

mide sularına karşı dayanıklıdır. Güçlü bir 

gaz gidericidir. Zoosorb, ilaç kullanımından 

1-2 saat önce ya da sonra hazırlanmış bir 

sulu süspansiyon formunda günde 2-3 

kere kullanılabilir. Tavsiye edilen oran, her 

10 kg hayvan ağırlığı için 1 g Zoosorb’dur. 

Enjektör yardımıyla doğrudan ağız içine ya 

da içme suyuna karıştırılarak kullanılabilir. 

Yan etkisi ve doz aşım riski yoktur.

PATILI DOSTLARIMIZ VIYO 
IMMUNE +’IN LEZZETINE BAYILIYOR!

Viyo immune +, kedi ve köpekler için 

bağışıklık sistemini destekleyen, sağlıklı ve 
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lezzetli bir likit probiyotiktir. Veteriner he-

kimler tarafından geliştirilmiştir. Bağırsak 

florası ve sindirime faydalı probiyotik lif-

ler içerir. Probiyotikler, kolondaki bir veya 

daha fazla bakterinin büyümesini ve ak-

tivitesini seçici olarak uyaran ve böylece 

konağın sağlığını iyileştiren sindirilmeyen 

gıda bileşenleridir. Probiyotiklerin ince 

bağırsakta sindirime direnç gösterdiği ve 

kolona ulaştığı, burada seçici koloni mik-

roflora tarafından asetat, propiyonat ve 

laktat gibi kısa zincirli yağ asitlerini üret-

mek için fermente edildiği bilinmektedir. 

Lipit ve kolesterol düşürücü etkileri, kısa 

zincirli yağ asitlerinin üretimine bağlanabi-

lir. Omega-3 ve omega-6 içerir. Yararlı bak-

terilere besin kaynağı görevi görerek bağı-

şıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği insülin 

ile sindirim enzimlerinin etkinliğini gelişti-

rerek pankreas ve safra kesesini rahatlatır. 

Safra taşı oluşum riskini azaltır. FOS + inülin 

formülasyonu, seçici kolonik mikroflora ile 

fermantasyon sonucunda bütirik asit, pro-

piyonik asit, asetik asit gibi kısa zincirli yağ 

asitlerini oluşturur. Kısa zincirli yağ asitleri, 

bağırsak duvarı bütünlüğünü, ileal ve kolon 

epitel hücreleri için gerekli yakıtı sağlar. Su 

ve elektrolit emilini kolaylaştırır. Mevsim ge-

çişlerinde, ishallerde, gıda değişikliklerinde, 

bağışıklık sistemini desteklemede, aşı ve 

antiparaziter uygulama sonrasında güven-

le kullanılabilir. 

KARŞI KOYULAMAZ AROMASI ILE 
SYNBIOCURE…

Synbiocure, yüksek miktarda çift en-

kapsüle Lactobacillus acidophilus CECT 

4529 ve Enterecoccus faecium NCIMB 

10415 içeren synbiotik bir üründür. Tür-

kiye’de ilk kez Enterecoccus faecium’un 

yanı sıra, kedi ve köpek metabolizması 

için anahtar öneme sahip Lactobacillus 

acidophilus ile daha geniş etki spektrumu 

sağlıyor. Yoğun Lactobacillus acidophi-

lus CECT 4529 ve Enterecoccus faecium 

NCIMB 10415 kompozisyonu, yüksek ka-

liteli ve patentli insülin içeriği ile beraber 

karnitin ve taurin suplementasyonu ile 

multifonksiyonel ve patent etki sağlar. 

Kedi ve köpeklerde disbiyozisi ortadan 

kaldırdığı, bağırsaklarda yararlı bakteri 

kolonizasyonu oluşturduğu, sindirimi dü-

zenleyerek karaciğeri desteklediği, besin 

maddelerinin emilimini kolaylaştırdığı ve 

arttırdığı, ishal ve yangısal bağırsak has-

talıklarının sağaltımında etkin rol oynadığı 

bilimsel araştırılmalarla kanıtlanmıştır. Sin-

dirim motilitesi, gaz giderilmesi ve abdo-

minal krampların önlenmesinde etkilidir. 

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Serotonin 

ve dopamin üretimini destekleyerek duy-

gu durum bozukluklarında etkene karşı 

mücadele eder. Antioksidandır. Dermal 

bariyer güçlendirici olarak etki eder. Kötü 

kolesterolü düşürür. Böbrek yetmezliğinin 

hiperfosfatemi safhasında fosfor bağlayıcı 

kapasitesi ile klinik tabloya yardımcı olur. 

Böbrek yetmezliğinde en yıkıcı üremik 

toksin olan indoksil sülfat seviyesini düşü-

rür. Tüm bakterilere dual enkapsülasyon 

uygulanmıştır. Bu sayede sindirim yolu 

boyunca, kolona kadar zarar görmeden 

ilerler ve kolon bölgesinde açılarak etki 

gösterir. Birinci kapsülasyon bakterileri 

oksijene karşı korurken; ikinci kapsülas-

yon asit, baz, ısı gibi mekanik etkilere karşı 

korur. Karşı koyulamaz aroması sayesinde 

kedi ve köpekler severek tüketiyorlar. *

YENIÇAĞ’DAN SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR IÇIN ÜÇLÜ KOMBINASYON

Zoosorb, Viyo Immune+ ve 
Synbiocure ile sağlıklı bağırsak 
mikrobiyotasını oluşturmak ve 
korumak çok kolay! Zoosorb, 
%100 silikon dioksit (Amorf 
SiO2) içeren, doz aşım riski 
ve yan etkisi olmayan, 1 g 
başına 10 milyar mikrobik 
hücre bağlama kapasitesi 
olan bir sindirim sistemi 
detoksifikasyon ürünüdür. 

Gastrointestinal sistemdeki 
patojenleri bağlayarak, sistemi 
zararlı ajanlardan arındırır. 
Viyo immune +, kedi ve 
köpekler için sağlıklı ve lezzetli 
bir likit probiyotiktir. İçerdiği 
probiyotik lifler ile mikrovillus 
tahribatını gidererek, bağırsak 
florasını ve sindirimi düzenler. 
Synbiocure, yüksek miktarda 
çift enkapsüle bakteri içeren 

sinbiyotik bir üründür. 
Kompozisyonu, yüksek 
kaliteli ve patentli insülin 
içeriği ile beraber karnitin 
ve taurin suplementasyonu 
ile multifonksiyonel ve 
patent etki sağlar. Kısaca, 
Zoosorb ile bağırsak 
mukozası patojen ajanlardan 
arındırılır, Viyo Immune + 
ile perfore olmuş bağırsak 

lümeni ve mikrovillusları 
sağlıklı hale getirilir. Dual 
mikroenkapsülasyonlu 
Synbiocure desteği ile birlikte, 
sağlıklı bağırsak mikrobiyatası 
sağlanmış olur. Böylece 
gastrointestinal sistemin 
hastalıklardan arınması ile 
sağlıklı bir bağırsak yüzeyi 
sağlanır ve mikroflora da 
düzenlenmiş olur. 
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SİNDİRİM SİSTEMİNDE
SEÇİCİ BİR FİLTRE!

%100 Silikon Dioksit
(Amorf SiO2)

Sindirim Sistemi
Detoksifikasyonu

Tüm Evcil ve Çiftlik
Hayvanlarında Güvenli
Kullanım

En Yüksek Adsorpsiyon
Kapasitesi

1 gr Zoosorb Başına
10 Milyar Mikrobik Hücre

Zoosorb’un yan etkisi
ve doz aşım riski yoktur.

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

Patojenik bakteriler, bakteriyel 
toksinler, antijenler, zehirler, ağır 
metal tuzları, radyonükleidler ve 
alerjenler dahil olmak üzere 
endojen ve eksojen toksik
maddeleri


