
VETSTAR
®
 GLAVADERM caps 

 

Διαιτητικό συμπλήρωμα με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα για 

υγιές δέρμα και τρίχωμα 

ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Το VETSTAR
®
 GLAVADERM caps είναι πλούσιο στα απαραίτητα πολυακόρεστα ω-6 

λιπαρά οξέα λινελαϊκό οξύ και γ-λινολενικό οξύ. Πηγή αυτών των λιπαρών οξέων είναι το 

Evening Primrose oil, το οποίο προέρχεται από τους σπόρους του φυτού Oenothera biennis.  

ΑΝΑΛΥΣΗ  ανά κάψουλα ανά 100 gr 

Απαραίτητα λιπαρά οξέα  

(λινελαϊκό 70%, γ-λινολενικό 

10%) 

245 mg 49 g 

Κεκορεσμένα λιπαρά οξέα 25 mg 5 g 

Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 20 mg 4 g 

Ολ. Λίπος 290 mg 58 g 

Πρωτεΐνες  150 mg 30 g 

Ενέργεια  14 KJ (3,4 Kcal) 2872 KJ (684 Kcal) 

Ενέργεια από λίπη 2,7 Kcal 540 Kcal 

Πρόσθετες ύλες: 

Βιταμίνη Ε (RRR-α-τοκοφερόλη) 10 mg 2 g 

Σύνθεση: Γλυκερίνη 

 

Δεν περιέχει συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές και γευστικές ουσίες.  
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 

Τα θηλαστικά μπορούν να συνθέτουν κορεσμένα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, αλλά δεν 

μπορούν να συνθέσουν τα πολυακόρεστα λινελαϊκό και λινολενικό. Τα πολυακόρεστα αυτά 

λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανισμού και πρέπει να λαμβάνονται 

υποχρεωτικά με την τροφή.  

Το λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ: 

1. Αποτελούν πηγή ενέργειας για τον οργανισμό 

2. Συμμετέχουν στο σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών 

3. Είναι πρόδρομες ουσίες των προσταγλανδινών 

Ο αποκλεισμός τους από τη διατροφή προκαλεί: 

 Εξασθένηση των δυνάμεων, ελάττωση της ανάπτυξης, απώλεια βάρους 

 Υποδόριες αλλοιώσεις, τριχόπτωση, απολέπιση, κνησμό, θαμπό τρίχωμα 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Το VETSTAR
®
 GLAVADERM caps συνιστάται για τη διατήρηση υγιούς δέρματος και 

τριχώματος. Χορηγείται σε περίπτωση δερματίτιδας και υπερβολικής τριχόπτωσης, 

ταυτόχρονα με την αναγκαία αιτιολογική θεραπεία, καθώς υποστηρίζει τη δερματική 

λειτουργία. 

 



ΣΧΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

1 κάψουλα την ημέρα για σκύλους σωματικού βάρους έως 15 kg 

2 κάψουλες την ημέρα για σκύλους σωματικού βάρους μεγαλύτερου των 15 kg 

Η κάψουλα χορηγείται αυτούσια ή αναμειγνύεται με την τροφή μετά από διάτρηση του 

περιβλήματός της. 

Η συνιστώμενη διάρκεια χρήσης του είναι έως 2 μήνες. 

Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου.  

 

ΦΥΛΑΞΗ 

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο και σε 

θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 25°C. 

 

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 

Συσκευασία: Κουτί με 56 κάψουλες των 500 mg σε blister. 

PROVET AE 

Έδρα – Εργοστάσιο – Εξυπηρέτηση Πελατών:  

Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική 

Τηλ.: 210 5575770,  210 5508500, Fax: 210 5575830, www.provet.gr, vet@provet.gr 
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