
تریومکس نه تنها یک میان وعده لذیذ است بلکه مزایای بسیاری 
برای سامت سیستم ایمنی حیوان شما به همراه دارد. 

پروبیوتیک،  های  گونه  موثرترین  و  بهترین  از  متشکل  تریومکس 
ویتامین ها و مواد معدنی می باشد که سامت سیستم ایمنی بدن 
سگ ها را تضمین می نماید. این محصول همچنین فیبر، پروتئین و 

کربوهیدرات های الزم بدن را فرآهم می کند. 

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

بهبود و حفظ سامت سیستم ایمنی 
تامین انرژی سالم

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

اگر کسی باشد که به مکمل تقویت کننده سیستم ایمنی احتیاج 
داشته باشد، این سگ شماست!

به آن فکر کنید سگ ها به زمین نزدیک هستند، این بدان معناست 
که بدن و پاهای آنها بیش تر در معرض سموم و مواد شیمیایی قرار 
می گیرد. آنها همچنین باید واکسن های بیشتری را نسبت به سایر 
را  ایمنی سگ شما  این واکسن ها سیستم  گونه ها تحمل کنند و 
تحت فشار قرار می دهند. خوراک سگ شما نیز سیستم ایمنی او را 
تحت تاثیر قرار می دهد چرا که معموال حاوی موادی سمی فلوراید، 
آفاتوکسین ها، آمین های هتروسیکل و آکریل آمیدها می باشد. 

درباره تریومکس:تریومکس چیست؟

چرا سگ ها همراه شما به مکمل 
تقویت کننده سیستم ایمنی نیاز دارد؟

این سموم در بدن آن ها انباشته شده و سیستم ایمنی بدن را تحت 
استرس قرار میدهد. این مواد مضر در تغذیه حیوانات ممکن است 
سبب ایجاد آلرژی، سرطان، مشکات گوارشی، بیماری های سیستم 

ایمنی، بیمارهای اندامی مانند کبد ، کلیه ، قلب و ... می شوند.



فیبر: 
فیبر منبع خوبی برای دستگاه گوارش سگ است. فیبر اغلب توسط 

باکتری های مفیدی که در روده سگ شما وجود دارد 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: 
پروتئین ها بیشتر به دلیل 
تأمین اسیدهای آمینه برای 

ساخت مو ، پوست ، ناخن ها 
، عضات ، تاندون ها ، رباط 

ها و غضروف ها شناخته 
می شوند. پروتئین ها برای 

عملکرد سیستم ایمنی و 
سیستم اسکلتی- عضانی 

ضروری می باشند. این 
ترکیبات همچنین در ساخت 

هورمون ها نقش اساسی ایفا 
می کنند.

کربوهیدرات: 
مهمترین عملکرد کربوهیدرات ها تأمین انرژی کافی بدن است. اگر 
کربوهیدرات ها در رِژیم غذایی به مقدار کافی وجود داشته باشند، 

از مصرف پروتئین ها جهت تولید انرژی در امان مانده و می توانند 
برای رشد و ترمیم بافت ها مورد استفاده قرار گیرند.

پروبیوتیک ها: 
پروبیوتیک های موجود در تریومکس، میکروارگانیسم های مفید 

دستگاه گوارش بوده که در صورت استفاده در مقدار مناسب اثرات 
مثبتی بر حفظ سامت میزبان دارند. پروبیوتیک ها سبب تنظیم 
عملکرد سیستم ایمنی، حفظ بدن در شرایط استرس، محافظت در 

برابر عفونت های ناشی از عوامل بیماری زا، افزایش رشد و نمو، 
کنترل اختاالت آلرژیک و کنترل چاقی موثر می باشند.

 :C ویتامین
این ویتامین آنتی اکسیدان مهمی در 
مکانیسم دفاعی غیر آنزیمی بدن بوده 
و برای بسیاری از فرآیندهای متابولیکی 
بدن ضروری می باشد. این ویتامین در 
عملکردهای سلولی سیستم ایمنی ذاتی 

و اکتسابی نقش دارد و فعالیت های ضد 
میکروبی این سلول ها افزایش می دهد.

 :D ویتامین
سگ ها به دلیل پوشش ضخیم بدن و 

چربی روی پوست شان به مقدار ضعیفی 
این ویتامین را دریافت می کنند. سگ ها 

باید منبع ویتامین D3 خود را در وهله اول 
از طریق رژیم غذایی دریافت کنند. ویتامین 

D3 به جذب کلسیم، رشد استخوان های 
سالم، رشد دندان، بهبود عملکرد سیستم 

ایمنی، سامت قلب، رشد عصب و تونوس 
عضات کمک می کند. اکثر سلول های 

سیستم ایمنی دارای رسپتور برای ویتامین 
D هستند. این ویتامین در تنظیم پاسخ 
های سیستم ایمنی نقش ایفا می کنند.

 :Znزینک
روی در بسیاری از عملکردهای بیولوژیکی از جمله تنظیم پاسخ های سیستم ایمنی، تعدیل 

کراتوژنز و ترمیم زخم، حفظ عملکرد طبیعی تولید مثل و دقت چشایی و بویی مهم است. این 
عنصر از جنبه های مختلف سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد، زینک در تکامل و عملکرد 

سلول های ایمنی موثر است. قابلیت آنتی اکسیدانی این عنصر در پایداری غشا های سلولی و 
جلوگیری از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد در فرآیندهای التهابی نقش دارد.



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

تولید تریومکس:
مواد اولیه: مواد تشکیل دهنده عملکردی مانند ویتامین ها توسط 
سنتز شیمیایی، تخمیر، 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 تریومکس:
     کمتر از ۹  کیلوگرم                                                ۳عدد کیبل

     ۱۰ تا  ۱۷  کیلوگرم                                               ۵عدد کیبل

     ۱۸ تا  ۳۶ کیلوگرم                                               ۸عدد کیبل

     ۳۵ تا ۴۵ کیلوگرم                                              ۱۰عدد کیبل

     باالی  ۴۵  کیلوگرم                                             ۱۵عدد کیبل
تحت نظر دامپزشک، بین وعده های غذایی حیوان مصرف گردد.


