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VomiSan    PT 

Suporte natural para a mucosa gástrica, estômago e cavidade 

faríngea durante o tratamento com analgésicos ou antibióticos e 

para animais de estimação com estômagos sensíveis.  

O Vomisan é especialmente adequado para animais que sofrem de 

problemas de estômago ou cujos estômagos foram perturbados 

pelo uso excessivo de analgésicos e antibióticos. Os ingredientes 

naturais protegem e acalmam o estômago agitado. Eles protegem o 

sensível revestimento gástrico de substâncias agressivas. Vomisan 

também melhora a resistência à gastrite aguda devido ao consumo 

de água do mar, ingestão de neve ou erva selvagem. 

Extracto de endro (Anethum graveolens fructus) 

A propriedade mais importante da fruta endro é o seu efeito 
calmante na musculatura lisa do trato gastrointestinal.  

Psílio (Plantago psyllium semen) 

A casca do psílio indiano tem um forte efeito de intumescimento 
natural. A semente pode absorver até 40 vezes seu próprio peso em 
água. Uma vez em contacto com a água, forma uma camada 
protetora de muco. Este reveste o interior do estômago e do esófago 
como um filme. No intestino, as cascas de psílio o retêm líquido em 
excesso. As fezes são então retidas e permanecem no intestino por 
mais tempo. Assim, o peristaltismo intestinal pode ser regulado de 
forma natural.  

Extracto de camomila (Matricaria chamomilla flores) 

A camomila acalma e relaxa os músculos do tracto gastrointestinal. 

Tipo de produto 

Alimento complementar para animais 

Embalagem 

21 × 2,5g comprimidos divisíveis 

Propriedades 

Suporte natural das membranas mucosas do estômago e da 
cavidade faríngea.  

Nota 

Adequado para alimentação permanente. 

Guardar abaixo dos 25 ° C. Use dentro de 6 meses após a abertura. 

Livre de testes em animais. 

Somente disponível no seu Médico Veterinário. Fabricado na 
Alemanha. 

Modo de emprego 

VomiSan pode ser dado directamente e deve ser administrado em 

jejum. 

Dosagem diária recomendada 

Cães e gatos < 5 kg  ½ comprimido 
Cães e gatos 5-10 kg  1 comprimido 
Cães  10-20 kg kg  2 comprimidos 
Cães  > 20 kg  3 comprimidos 

Composição 

Leite e produtos lácteos, raíz de alteia, sementes de endro, carnes e 
subprodutos animais, ovos e produtos de ovo, amido, farinha de 
arroz. 

Ingredientes 

Proteína bruta (17.3%), cinza bruta (14.4%), Fibra bruta (2.0%), 

Gordura bruta (5.7%) 

Aditivos sensoriais 

Extracto de Matricaria chamomilla (80,000 mg/kg), Plantago ovata 

(120,000 mg/kg) 
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