BRONCHIX LIQ
VOOR EEN VRIJE ADEMHALING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Bronchix Liq biedt een oplossing om de luchtwegen snel vrij te maken. Het heeft een verzachtende invloed
in geval van irritatie van de bovenste luchtwegen.
Cavalor Bronchix Liq is een preparaat ter ondersteuning van de luchtwegen bij paarden. De siroop biedt snelle hulp
bij ademhalingsproblemen in de bovenste luchtwegen, specifiek bij een kriebel in de keel of slijm door irritatie. Een
prikkelende kriebel in de keel is vaak van tijdelijke aard, maar is toch vervelend en hinderlijk voor het paard. Cavalor
Bronchix Liq bevat een mengeling van plantenextracten die het makkelijker maken om te ademen en de luchtwegen
ondersteunt en verzacht.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Kriebel in de keel door irritatie kan vele oorzaken hebben: geïnhaleerde stofdeeltjes, allergieën, verandering van
weer, of hyperactiviteit. Sommige irritaties verdwijnen tijdelijk om daarna ‘heftiger’ terug te keren. Vaak wordt slijm
geproduceerd om vreemde deeltjes op te vangen en uit de luchtwegen te verwijderen. Hoesten is een natuurlijke
reflex, maar met Cavalor Bronchix Liq kan het efficiënter gemaakt worden en minder lastig voor het paard, aangezien
de irriterende stof die de hoest veroorzaakt sneller zal verwijderd worden.
Ook paarden die last hebben van slijm zullen snel geholpen zijn met enkele dagen Cavalor® Bronchix Liq in
combinatie met veel stappen. Het slijm komt makkelijker los en kan makkelijker opgehoest worden.

Cavalor Bronchix Liq werd samengesteld uit aromatische plantenextracten (oa. Pinus
sylvestris, Eucalyptus, oregano en rozemarijn) die gekend zijn voor hun slijmoplossende en
verzachtende eigenschappen. De samenstelling zorgt voor een snel resultaat. Hierdoor is
het voor het paard niet alleen gemakkelijker om te ademen, maar het heeft ook een heilzaam
effect op het hele bronchiale systeem.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Sprenkel twee keer per dag 25 ml over het voer en dit gedurende minstens 5 dagen.
Maximumhoeveelheid per dier per dag = 100 ml.
Cavalor Bronchix Liq mag gebruikt worden tijdens wedstrijden. Wel dient de voorgeschreven dagelijkse dosis
gerespecteerd te worden.
Tip: Indien je paard telkens hoest tijdens het begin van de training of nood heeft aan wat extra ondersteuning
kan Cavalor® Bronchix Liq ook net voor het rijden rechtstreeks in de mond gegeven worden.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Zorg ervoor dat de fles na gebruik goed gesloten is.
Droog en koel bewaren en uit de buurt van kinderen
houden. Gebruik tot 2 jaar na productiedatum.
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