
Dermafit Forte®Dermafit Forte®

Přirozená cesta ke zdravé kůži.

Doplněk výživy pro psy a kočky s vysokým obsahem esenciálních
mastných kyselin a fytosterolů na podporu funkce kůže 
u dermatóz a nadměrného vypadávání chlupů.

• Zmírňuje svědění 
• Omezuje vypadávání chlupů
• Působí protizánětlivě
• Atraktivní chuť, vysoká palatabilita

Složení: sojový olej, rybí olej, řepkový olej,slunečnicový olej, ostropestřec, olej z kukuřičných klíčků

Obsah: proteiny 1,1 %
tuky 93,2 %
vláknina 0,5 %
popel 0,5 %

Esenciální mastné kyseliny:
k. alfa-linolenová 3,6%
k. linolová 23%
k. eicosapentaenová 32,2 mg/g
k. doksahexaenová 33 mg/g
k. arachidonová 4,99 mg/g

Doporučené dávkování:
podávejte vmíchané do krmiva
Kočky do 10 kg 1x denně 1ml, psy do 10 kg 1x denně 1ml, 10-20 kg 1x denně 2ml, nad 20 kg 1x
denně 3ml (1plné zmáčknutí pumpičky 1,4 ml)

Doporučená doba podávání:
minimálně 6 týdnů
Doplněk výživy skrze svůj vysoký obsah selenu může být zkrmován jen do výše 5% denní krmné
dávky. Pro vysoký obsah olejů a dlouhodobé používání doporučujeme dávkovací hlavici čistit po
každé aplikaci. Skladujte na tmavém místě při teplotě 15-25 oC. Chraňte před dětmi. Šarže a doba
použitelnosti uvedena na obalu .

Doporučuje se podávání konzultovat s veterinárním lékařem.

Dováží: Werfft s.r.o., Brno, e-mail: werfft@d-net.cz

Doplněk výživy pro psy a kočky 
s vysokým obsahem esenciálních mastných kyselin 
a fytosterolů  na podporu funkce kůže 
u dermatóz a nadměrného vypadávání chlupů.

Doplňkové látky v 1kg:
lecitin 100 g
vit.E 10000 mg
zinek 195 mg
selen 10 mg
biotin 5000 mg

Přirozená cesta ke zdravé kůži.



Kůže je plochou největším orgánem těla. Působí jako ochranný štít a smyslový orgán,
hraje důležitou úlohu ochranné bariéry od vnějšího prostředí.
Zabezpečuje tepelnou  izolaci těla a  chrání před průnikem původců onemocnění,  má
kognitivní a sociální úlohy.Nejčastějšími důvody kožních onemocnění  jsou parazity,
bakterie a plísně. Alergie a onemocnění vnitřních orgánů se také  manifestují kožními
projevy.

Na zachování zdravé kůže jsou důležité esenciální mastné kyseliny a vitamíny 
a stopové prvky. Při jejich nedostatku je kůže náchylná k onemocnění. Esenciální  
3-omega 6-omega masné kyseliny jsou nezbytné pro zdravou funkci kůže. Při 
nedostatku  dochází k přelomení bariérní funkce a dochází k početním symptomům,
zvýšený sklon k infekcím, poruchy keratinizace, seborhoe, suchá a podrážděná kůže,
tvorba šupinek, svědění, špatná kvalita srsti, vypadávání chlupů. Přírodní substance
posilují kožní bariéru.

Studie použití produktů obsahující fytosteroly,α- a γ-tokoferoly,3-ω a 6-ω mastné 
kyseliny prokázali zcela výjimečnou účinnost u psů a koček s atopickou dermatitidou.
Vybraná zvířata vykazovala nesezonní svědění , bez infekčních lézí,se slabou odpovědí
na hypoalergenní dietu a s negativním mykologickým testem a kultivací, testy byli však
pozitivní na enviromentální alergeny.

Atopie, je běžné alergické onemocnění zapříčiněné
alergeny z prostředí zvířete jako jsou pyl,tráva,půda,
domácí roztoče. Postiženým  zvířatům především 
v oblasti tlapek a hlavy zarudne kůže, postižená místa
svědí , zvířata je škrábou a vypadává srst. Poškozená
kůže je vstupní bránou sekundární bakteriální anebo
kvasinkové infekce. Alergeny vstupují do těla zvířete
perkutánně, vážou se na mastocyty, ty se rozkládají 
a vzniklé mediátory zánětu zapříčiňují svědění. 

Symptomy dermatóz:
• Generalizované svědění
• Vypadávání srsti
• Zarudnutí kůže 
• Exkoriace (škrábání)
• Excesivní tvorba mazu žluklého pachu

Dermafit Forte® Protizánětlivý účinek esenciálních  mastných kyselin a fytosterolů  spočívá v kompetici
o stejné enzymy(cyklo – a lipooxigenázy) s prekurzory mediátorů zánětu  vytvářením
lekotrienů a tromboxanů, potlačujících zánětlivou reakci. Protizánětlivý a protisvědivý
účinek je podpořen  pozitivním vlivem  na rekonstrukci integrity kožní bariéry. 

Produkty s vysokým obsahem fytosterolů a esenciálních mastných kyselin jsou díky svým
protizánětlivým a svědění potlačujícím vlastnostem reální možnou alternativou terapie
kortikoidy bez vedlejších nežádoucích účinků.

Nejdůležitější vlastnosti komponentů

Esenciální mastné kyseliny ve vyváženém poměru
Ω6: kys. linoleová, kys. gamalinolenová, kys. arachidonová
Ω3: kys. alfa-linolenová, eicosapetaeonová (EPA), kys. dokosahexaenová (DHA)
esenciální pro psy a kočky na posílení a ochranu kožní bariéry, zlepšuje kvalitu srsti.

Fytosteroly (rostlinné steroly)
zlepšují barierní funkci kůže, zabraňují excesivním transkutánním ztrátám vody
(dehydratace kůže), jsou rostlinné látky s protisvědivými a protizánětlivými účinky bez 
vedlejších účinků. (účinek vědecky prokázán-Gupta a kol. 1980) 

Přírodní tokoferoly
vitamín E s vysokým antioxidančním potenciálem, podporuje přirozenou obrannou reakci kůže.

Selen
ochrana před účinkem volných radikálů (oxidativní stres)

Zinek
esenciální role v udržení zdravé elastické a  hydratované kůže,silné a lesklé srsti

Biotin
kontroluje tvorbu keratinu, nevyhnutný pro tvorbu kůže i růst chlupů

     
Přírodní složky v Dermafit Forte® šetří organizmus, zvyšují komfort zvířete-žádné svědění,
žádné škrábání .Propůjčují kůži a srsti zdravý vzhled. 

Na podporu funkce kůže při:
• alergickém podráždění kůže • dermatózách
• zánětlivých změnách kůže • vypadávání srsti
• kočičí akné • roztočí

Výhodná kombinace perorální a topické aplikace = dvojí účinek.

Zesilnění efekt z kombinace omega mastných kyselin a rostlinných fytosterolů (garanto-
vaný obsah 5% fytosterolů) . Vysoký obsah esenciální mastných kyselin v optimálním
poměru a silný antioxidační účinek. Zlepšená galenika: nová gelová konzistence 
DERMAFIT FORTE® umožňuje jednoduchou a čistou aplikaci použití. Gel se ideálně
vmíchává do krmiva a je zvířaty ochotně přijímán. 

Přirozená cesta ke zdravé kůži.


