Echinacea Forte
Wat is het?
Echinacea is een plantaardig voedingssupplement dat
de witte bloedlichaampjes activeert die helpen om
infecties in het lichaam te bestrijden. Het wordt
gebruikt om de afweer van het lichaam te versterken.
Echinacea bevat tincturen van kruiden, waaronder
Rode Zonnehoedkruid, Cat’s Claw‐bast, Smalbladige
Zonnehoedswortel en Smalle Weegbreekruid.
Daarnaast bevat dit product gezuiverd water en
alcohol.
Wanneer gebruik ik het?
Echinacea wordt gegeven aan dieren die wel wat extra weerstand kunnen gebruiken. Dit kunnen
bijvoorbeeld oudere dieren zijn of dieren die net ziek zijn geweest.
Ook kan het middel uitstekend worden ingezet wanneer er een bacterie of virus bij uw cavia’s heerst,
om ervoor te zorgen dat de dieren minder vatbaar raken voor besmetting.
Echinacea kan niet alleen problemen voorkomen door preventief gebruik, maar kan ook in allerlei
probleemsituaties worden gegeven. Oraal helpt het een dier vechten tegen bacteriën, virussen en
schimmels. Ook uitwendig wordt dit middel gebruikt op eczeem en huidwonden.
Hoe gebruik ik het?
Voor inwendige toepassing wordt de Echinacea oraal toegediend bij de cavia, door het in een
doseerspuitje op te zuigen. De aanbevolen dosering is tweemaaldaags 0,3ml per kilogram
lichaamsgewicht.
Bij uitwendig gebruikt verdunt u 1 deel Echinacea op 6 delen afgekoeld gekookt water. Dit kunt u op
een compres of schoon watje aanbrengen om op de huid te deppen.
Overige informatie
Niet gebruiken bij zwangere en zogende dieren, of dieren jonger dan 3 maanden. Bevat geen gist,
suiker, gluten, lactose, conserveermiddelen of kunstmatige bestandsdelen.
Bewaar het flesje altijd goed gesloten op een donkere en koele plek. Vermijd contact met direct
zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum vindt u op het flesje.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door
gebruik van dit product.
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