
تریومکس نه تنها یک میان وعده لذیذ است بلکه مزایای بسیاری برای سامت 
حیوان شما به همراه دارد. تریوفلورکس متشکل از گونه های پروبیوتیکی ست 
که به دقت و با هدف حفظ سامت سیستم گوارشی گربه ها انتخاب شده اند. 
این محصول همچنین حاوی پری بیوتیک، آنزیم ها و سایر ترکیبات مغذی می 
باشد که به سامت بیشتر سیستم گوارشی حیوانات کمک می کند. همچنین 
فیبر، پروتئین و کربوهیدرات های موجود در این محصول سامت دستگاه 

گوارش گربه ها را تضمین می کند.

گربه ها، تعداد دفعات بیشتری نسبت به انسان ها غذا می خورند اما وعده های 
غذایی آن ها بسیار کمتر است. دستگاه گوارش گربه شما نقش حیاتی در حفظ 
سامت حیوان ایفا می کند. وظیفه دستگاه گوارش هضم و جذب مواد غذایی 
مورد نیاز بدن می باشد. همچنین دستگاه گوارش محیطی جهت رشد باکتری 
های مفید یا میکروفلور آن می باشد. این باکتری ها وظیفه ی حفظ سامت 
دستگاه گوارش را از طریق ایجاد تعادل در فرآیند هضم و جذب مواد مغذی را بر 
عهده دارند. دستگاه گوارش همچنین حاوی تعداد زیادی سلول ها ی سیستم 
ایمنی می باشد چرا که این دستگاه اولین مکانی ست که در آن بدن با پاتوژن 
ها روبرو شده و نیازمند ایجاد پاسخ های ایمنی می باشد. هنگامی که حیوان 
تحت شرایط بیماری و استرس قرار می گیرد تعادل بین میکروب های مفید و 

تریوفلورکس چیست؟

اهمیت دستگاه گوارش چیست؟

تشکیل شده از مواد طبیعی و ارگانیک
حاوی 4 گونه ی پروبیوتیک مفید

حاوی آنزیم های کمک کننده به هضم خوراک
حاوی فیبرهای طبیعی

هضم،  عملکرد  بهبود  جهت  اختصاصی  فرموالسیون 
جذب و حفظ سالمت دستگاه گوارش 

کمک به بازیابی سالمت پس از درمان با آنتی بیوتیک 
ها

کیبل هایی با قابلیت جویده شدن راحت توسط  هر 
سن و هر نژاد گربه

درباره تریوفلورکس:

میکروب های پاتوژن در روده از بین رفته و منجر به بروز 
اسهال، نفخ، درد های شکمی، بوی بد دهان و ... می گردد. 
موثرترین راه جهت حفظ عملکرد اندام های گوارشی حیوان 

استفاده از خوراک طبیعی و سالم است.



پروبیوتیک ها: 
پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های مفید دستگاه گوارش بوده که در 
صورت استفاده در مقدار مناسب اثرات مثبتی بر حفظ سامت میزبان 
دارند. پروبیوتیک ها به حفظ تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 

کمک کرده و سبب بهبود هضم مواد غذایی و همچنین تقویت سیستم 
ایمنی می شوند.

آنزیم ها: 
آنزیم های پروتئاز، لیپاز، آمیاز و فیتاز بکار رفته در این محصول به هضم 

پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها و مواد معدنی کمک کرده و سبب 
افزایش قابلیت دسترسی ترکیبات مغذی خوراک می گردند.

پری بیویتک: 
پری بیوتیک ها غذای باکتری های مفید روده )پروبیوتیک ها( هستند 

که از طریق کمک به رشد این باکتری ها به حفظ سامت دستگاه 
گوارش کمک می کنند. پری بیوتیک بکار رفته در این محصول دکستران 
الیگوساکارید می باشد. دکستران الیگو ساکارید، پری بیوتیک مقاوم در 

برابر اسید معده، بوده که از فعالیت پروبیوتیک ها حمایت کرده و سبب 
حفظ سامت محیط دستگاه گوارش می گردد. این ترکیب همچنین طعمی 

دلچسب داشته و سبب خوش خوراکی محصول شده است.

مخمر غیر فعال: 
مخمر غیر فعال حاوی ترکیباتی مانند مانان الیگوساکارید، بتا گلوکان و 
انواع ویتامین های ب می باشد. اثرات پری بیوتیکی این ترکیب نیز از 

فلور میکروبی دستگاه گوارش حمایت می کند. مانان الیگوساکارید تمایل 
باالیی در اتصال به پاتوژن ها داشته و از این رو سبب کاهش بروز عفونت 

ها می گردد. بتا گلوکان نیز سبب تحریک سیستم ایمنی در روده می 
گردد.

عصاره مالت: 
عصاره مالت موجود در این محصول حاوی مواد معدنی، ویتامین ها، 

پروتئین ها و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده و همچنین سبب بهبود طعم 
کلی محصول می گردد.

فیبر: 
یکی از اجزا کلیدی در رژیم غذایی گربه ها که به حفظ سامت روده ها کمک می کند 

فیبرها هستند. فیبرها حرکات منظم روده را تنظیم کرده و سبب افزایش حجم مدفوع 
می گردند. فیبرها همچنین توسط باکتری های مفید روده گربه به اسیدهای چرب تخمیر 
می شود. این اسیدهای چرب به پیشگیری از رشد باکتری های پاتوژن و بهبود کولون از 

آسیب های احتمالی کمک می نماید.

پروتئین: 
گربه ها نسبت به انسان ها و سگ ها به میزان پروتئین بیشتری احتیاج دارند که این 
پروتئین ها صرف بازسازی سلول های بدنشان از جمله پنجه ها، پوشش بدن و تولید آنتی 
بادی ها می گردند. پروتئین ها برای عملکرد سیستم ایمنی و سیستم اسکلتی- عضانی 
ضروری می باشند این محصول عاوه بر تامین پروتئین های مورد نیاز گربه شما، حاوی 
پروتئین های وی )پروتئین جدا شده از آب پنیر( می باشد که به راحتی هضم شده و در 

اختیار بدن قرار می گیرند.

کربوهیدرات: 
مهمترین عملکرد کربوهیدرات ها تأمین انرژی کافی بدن است. اگر کربوهیدرات ها در 

رژیم غذایی به مقدار کافی وجود داشته باشند، پروتئین ها از مصرف در جهت تواید 
انرژی در امان مانده و می توانند برای رشد و ترمیم بافت ها مورد استفاده قرار گیرند.



تولید تریوفلورکس:
مواد اولیه: 

تخمیر،  شیمیایی،  سنتز  طریق  از  عملکردی  دهنده  تشکیل  مواد 
استخراج )اغلب از یک منبع طبیعی(  و یا ترکیبی از این فناوری های 

موجود تولید می شوند.

فرموالسیون: 
این محصول به طور ویژه و به نحوی فرموله شده است که ساختار 
شیمیایی و زیست فرآهمی مواد تشکیل دهنده حفظ شده و در زمان 

هضم و جذب در دستگاه گوارش به راحتی آزاد شوند. 

پایداری:
تشکیل  مواد  شود  می  سبب  محصول  این  فرموالسیون  پایداری 
دهنده بدون هیچ گونه تغییری در هنگام ذخیره، حمل و نقل و ... 

باقی مانده و تاثیری بر اثر بخشی آن نداشته باشند.

مقدار و نحوه مصرف روزانه تریوفلورکس:
     گربه های سایز کوچک                                            1عدد کیبل

     گربه های سایز بزرگ                                           ۳عدد کیبل

تحت نظر دامپزشک، بین وعده های غذایی حیوان مصرف گردد.
شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
فقط برای مصارف دامپزشکی

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید

بسته بندی: بطری های 5±250 گرمی

تولید شده در شرکت داروسازی و مکمل سازی هشتگرد
تحت لیسانس شرکت توسعه بن دا فرآور


