
ZEO4®MójPies poprawia witalność i zdrowie kota. Skutecznie zapobiega skażeniom karmy pleśniami i 
mykotoksynami. Zachowuje stabilność pH zmniejszając ryzyko zakwaszenia organizmu zwierzęcia. 
Regularne stosowanie zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, pomaga w 
detoksykacji organizmu. Reguluję pracę jelit i zapobiega biegunce. Dotatkowo działa bardzo 
pozytywnie na sierść i oddech pupila. 

MójPies działa w przewodzie pokarmowym, a następnie jest z niego wydalany. Skutecznie wiąże metale 
ciężkie i toksyny zawarte w karmie blokując ich przenikanie do organizmu. Znaczące obniżenie poziomu 
substancji szkodliwych w środowisku biologicznych wpływa na jego odkwaszenie - podniesienie 
stabilności pH. Klinoptylolit hamuje powstawanie amoniaku z mocznika zarówno w treści jelit, jak i 
odchodach. Podawanie regularne pozwala przezwyciężyć uciążliwości zapachowe związane z 
naturalnymi czynnościami organizmu. Pomaga efektywnie wykorzystać energię zawartą w karmie. 

Produkt stanowi idealne rozwiązanie dla poprawy zdrowotności zwierząt domowych. W niekorzystnych 
warunkach (nadmierna wilgotność, wahania temperatury) mogą powodować środowisko gdzie 
rozwijają się pleśnie i grzyby patogenne (Fusarium). Wytwarzają one metabolity toksyczne zwane 
mikotoksynami, powodując u zwierząt mikotoksykozę. Częściowego zneutralizowania negatywnych 
skutków mikotoksyn w takich karmach można dokonać przy pomocy detoksykantów. Działanie 
produktu zachodzi głównie w przewodzie pokarmowym i polega na odłączeniu mikotoksyny od cząstki 
karmy i jej absorpcji, a następnie wydaleniu z kałem. 

Stabilizator pH układu pokarmowego 
Mój Pies dzięki aktywnej wymianie jonowej ma efekt buforujący, który wpływa na stabilność pH układu 
pokarmowego. Nie dochodzi do powstawania kwasicy. bezpośrednie dodawaniem do karmy : 0,5 – 1 % 
kompletnej karmy 

Terapia / zapobieganie biegunce 
MójPies dzięki swoim własnościom (fizyczno-chemicznym) znajduje zastosowanie w terapii albo 
zapobieganiu biegunkom pochodzenia pokarmowego, które powoduje karma niskiej jakości.   

Narodziny szczeniaków 
MójPies jest idealnym dodatkiem do mleka podczas pierwszych 15 dni po narodzeniu. Stymuluje 
śluzówkę układu pokarmowego, perystaltykę jelit przez co umożliwia lepsze wykorzystanie przeciwciał 
przechodzących przez ściankę jelita cienkiego. Dzięki temu suka jest w stanie lepiej przekazać 
przeciwciała swojemu potomstwu. 
• dodatek do siary/mleka: 1 g / kg masy psa 

POZOSTAŁE INFORMACJE Powoduje stymulację odporności. Współdziała w usuwaniu z organizmu 
szkodliwych produktów w procesie detoksykacji. Produkt wykazuje także właściwości wiązania 
amoniaku w jelicie cienkim, obniżając jego poziom w moczu i we krwi. Jako produkt naturalny jest 
całkowicie bezpieczny, wydalany z organizmu w niezmienionej postaci. Nie wchodzi w reakcje z 
komponentami karmy.  Jest 100 % naturalny. Produkt bezpieczny kontrolowany cyklicznie na obecność 
metali ciężkich, dioksyn, PCB, mikrobiologii. Nie zawiera GMO.

ZEO4  MÓJPIES
ZAPEWNIJ SWOJEMU PSU DŁUGIE I ZDROWE ŻYCIE

®

ZAKRES STOSOWANIA 
• dodatek do psiej karmy 

DAWKOWANIE 
• 10g / 1kg karmy (10 000 mg (10g) 

mieszanki paszowej 
pełnoporcjowej/kg mieszanki 
paszowej pełnoporcjowej o 
wilgotności 12 %)  

• W przypadku przedawkowania 
większa ilość zostanie wydalona z 
organizmu psa bez szkody dla jego 
zdrowia. 

PAKOWANIE / TRANSPORT 
• worek PE 300g 

SKŁAD 
• Produkt w postaci proszku, 

zawierający substancję czynną 
Klinoptylolit pochodzenia 
osadowego - 84 %, Krystobalit - 8 
%, Glinka miki - 4 %, Plagioklazy - 
3-4 %, Rutyl - 0.10-0.30 %. Dodatek 
zakwalifikowany jako spoiwo i 
środek przeciwzbrylający, 
mineralny dodatek do karmy dla 
zwierząt domowych o numerze 
identyfikacyjnym 1g568 
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PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA GRUPA ZEO:
ZEO4 Sp. z o.o. 
ul.Gałczyńskiego 4 
00-362 Warszawa

info@zeo4.pl 
tel. +48 22 101 09 29 
www.zeo4.pl

ZEOCOMPLEX Sp. z o.o. 
ul.B.Limanowskiego 1A 
32-020 Wieliczka

PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania 
powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane. Detaliczne, małe opakowania trzymać z daleka od środków dezynfekcyjnych. Zużyte 
opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. Chronić oczy. W razie 
nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. 

TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania minimalny okres przechowywania 36 miesięcy licząc od daty produkcji. 

http://www.zeo4.pl
http://www.zeo4.pl

