
Kovaan 
  KÄYTTÖÖN
Koirille suunniteltu kotimainen sinkkijauhe 
ylläpitää työ- ja harrastuskoiran ihon, turkin, 
kynsien ja anturoiden kuntoa.



ZINCbalans on erityisesti koirille suunniteltu sinkkijauhe. 
Sinkki ylläpitää turkin ja ihon hyvinvointia. Se on teho-
kas apu iho- ja karvaongelmiin sekä kuiville anturoille ja 
halkeileville kynsille. 

ZINCbalans on helppo ja turvallinen annostella koiran painon mukaan 
pakkauksen mittalusikalla. Se sopii erityisen hyvin täydentämään koti- 
ja raakaruokaa.

Sinkkiä silkkitassuille.

PRObalans ZINCbalans 300 g

Sinkki (sinkkisulfaatti)  15 mg / g
Maltodekstriini, teknologinen lisäaine.

Annostus: 2 mittal. (1 g) /10 kg

LUE LISÄÄ:
PROBALANS.FI

PRObalans CALCIUMbalans 300 g
Helppokäyttöinen kalsiumjauhe koirille raakaruoan ja kotiruoan  
tasapainottamiseen.

PRObalans MULTIbalans 200 g
Monivitamiini-kivennäisainevalmiste kotiruoan täydentämiseen.

PRObalans MSM-balans 200 g 

MSM sisältää orgaanista rikkiä, joka toimii rustojen ja nivelten rakenne- 
proteiineissa. Se vahvistaa ravintoaineiden imeytymistä ja niiden vaikutusta. 

MSM on hyvä tuki nivel- ja lihasvammojen hoitoon sekä lihasjäykkyyteen.



B-vitamiinit huolehtivat mm. elimistön energiatuotannosta, 
lihaksistosta sekä ihon ja turkin kunnosta. B-vitamiinien tarve 
lisääntyy kasvun ja lisääntymisen aikana sekä kovassa fyysises-
sä rasituksessa.

E-vitamiini ja seleeni ovat välttämättömiä solukalvojen nor-
maalille toiminnalle. E-vitamiinilla on keskeinen tehtävä lihas-
ten toiminnassa, energiantuotannossa, hormonitoiminnoissa, 
lisääntymisessä ja vastuskyvyssä. Fyysinen rasitus myös nostaa 
E-vitamiinin tarvetta. Lihasrasituksessa E-vitamiini parantaa 
lihasten anaerobista toimintaa, josta varsinkin paljon treenaa-
ville koirille on hyötyä. Kilpailusuorituksen jälkeen E-vitamiini 
helpottaa lihaksistoa palautumaan rasituksesta. 

Kaikki PRObalans vitamiiniliuokset ovat erittäin vahvoja ja 
riittoisia. Vesipohjaiset liuokset on helppo annostella päivittäin 
koiran ruoan joukkoon. Pakkauskoot 1 l ja 100 ml.

Aktiivikäytössä olevat työ- ja 
harrastuskoirat  
hyötyvät vitamiinilisistä.

Kun koiran vatsa voi hyvin, työteko 
sujuu kuin leikki.

PRObalans B-balans

B1-vitamiini 2 mg/ml
B2-vitamiini 5 mg/ml
B3-vitamiini 20 mg/ml
B5-vitamiini 20 mg/ml
B6-vitamiini 2 mg/ml
B12-vitamiini 40 µg/ml
Biotiini 100 µg/ml
Koliini  130 mg/ml

PRObalans E-balans

E-vitamiini 70 mg/ml
Seleeni 0,02 mg/ml

PRObalans PECTbalans 
-maitohappobakteerivalmiste 

Pakkauskoot 180 g ja 450 g.
Annostus: 1 mittal. (3 g)  / 10 kg

PRObalans BE-balans

B1-vitamiini 2 mg/ml
B2-vitamiini 5 mg/ml
Niasiini 10 mg/ml
B5-vitamiini 10 mg/ml
B6-vitamiini 2 mg/ml
B12-vitamiini 30 µg/ml
Biotiini 100 µg/ml
Koliini  130 mg/ml
E-vitamiini 30 mg/ml

PRObalans C-balans

C-vitamiini (E 300) 100%

Oikeat Omegat ihon, turkin ja 
nivelterveyden turvaamiseen.

OMEGAbalans on 100% kirjolohiöljy, joka sisältää run-
saasti omega-3-rasvahappoja. Se sopii koirille ja kissoille 
normaalin ruokavalion täydentämiseen. Öljy on siisti ja 
helppo annostella pumppupullosta.

Suolisto saattaa reagoida ruokinnan muutoksiin ja koiralle voi tulla vatsa-
vaivoja tai ripuli. Maitohappobakteerit lisääntyvät suolistossa ja  palautta-
vat vatsan normaalin toimintakyvyn. Pektiini suojaa suoliston limakalvoa. 
PECTbalans sopii käytettäväksi kuuriluontoisesti tai herkkävatsaisille koirille 
jatkuvasti ruoan seassa.

Maitohappobakteereista on hyötyä vieroitusvaiheessa oleville pennuille. 
Valmistetta suositellaan annettavaksi myös antibioottihoidon yhteydessä.



PRObalans on kotimainen vitamiini- ja täydennysrehusarja koirille. 
Sarjan tuotteet on suunniteltu vastaamaan koirien ravitsemustar-
peita ja edistämään etenkin harrastus- ja työkoirien hyvinvointia. 
Tuotteet täydentävät myös normaalia raaka- ja kotiruokavaliota.

Vitabalans Oy - Eläintuotteet
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PRObalans-tuotteita myyvät eläintarvikkeiden erikoisliikkeet, apteekit, tavaratalot, 
eläinlääkäriasemat sekä useat verkkokaupat. 
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