
BIJSLUITER

Zymosan®

pancreaspoeder, voor honden en katten

SAMENSTELLING
Bevat per gram poeder: 
Lipase 22.800 IE (USP) 
Protease 95.000 IE (USP)
Amylase 95.000 IE (USP)

BESCHRIJVING
Zymosan is een voederadditief dat ondersteuning biedt in gevallen waarin de 
vertering van eiwitten, koolhydraten en vetten onvoldoende is.

DOELDIEREN
Hond, kat

TOEDIENINGSWIJZE EN DOSERING
Zymosan kan tijdens elke maaltijd worden toegediend.
Van belang is dat het dier regelmatig (bij voorkeur driemaal daags) voedsel 
krijgt.
De aanbevolen hoeveelheid bedraagt:
- hond: 1 maatschepje bij elke maaltijd
- kat: ¼ - ¾  maatschepje bij elke maaltijd.
Deze hoeveelheid dient te worden afgestemd op de ernst van de verterings-
problemen en het gewicht van het dier.

In geval van chronische verteringsproblemen de dosering verhogen totdat het 
gewenste resultaat wordt bereikt.

BEWARING
Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

FABRIKANT
Lelypharma B.V., Lelystad
Vergunningnr: 40101
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PACKAGE LEAFLET

Zymosan®

pancreas powder, for dogs and cats

COMPOSITION
Each gram of powder contains:
Lipase 22,800 IU (USP)
Protease 95,000 IU (USP)
Amylase 95,000 IU (USP)

DESCRIPTION
Zymosan is a feed additive which has a supporting role in cases of insufficient 
digestion of proteins, carbohydrates and fats. 

TARGET SPECIES
Dog, cat

METHOD OF ADMINISTRATION AND DOSE
Zymosan may be administered with each meal. 
It is important that the animal is fed on a regular base (preferably three 
times daily). 
The recommended amount is:
- dog: 1 scoop with each meal.
- cat: ¼ - ¾  scoop with each meal.
This amount needs to be adjusted to the severity of the digestive problems as 
well as the body weight of the animal.  

In case of chronic digestive problems the dose may be increased until the 
desired result is reached. 

STORAGE
Do not store above 25 °C.
Do not store in a refrigerator or freezer.
Keep out of the reach of children. 

MANUFACTURER
Lelypharma B.V., Lelystad
License no.: 40101


