
WePatic

WeDentalWeBiotic

WeMalt

WeNzyme
En velsmakende pasta til hund og katt for 
stabilisering av fordøyelsen

WeBiotic gis ved tegn til fordøyelsesproblemer som løs 
avføring og diare. Pastaen inneholder både kaolin og bentonitt-
leire, prebiotika i form av FOS og pektin. Enterococcus faecium 
og gjær bidrar til å skape et sunt miljø i tarmen. 
Den gis en gang daglig i 3 dager.

Enterodrasjerte granulater til hund og katt
som støtter bukspyttkjertelen

WeNzyme er en unik kombinasjon av pankreasenzymene lipa-
se, amylase og protease, samt folsyre og vitamin B12. 
Ingrediensene støtter bukspyttkjertelen ved redusert funksjon, 
som f.eks. ved pankreatitt eller EPI. Pulveret deles likt mellom 
måltidene, drysses på og blandes med maten.

WePatic er et komplett, enterodrasjert levertilskudd med 
viktige innholdsstoffer som SAMe og Silyfos, samt vitamin E og C, 
sink og selen. WePatic kan gis i alle situasjoner der leveren utsettes 
for ekstra belastning; sykdom, kreft, langvarig medisinering,
narkose, traumer og forgiftninger. Tablettene 
gis en gang daglig.

WeFiber er et fiberholdig pulver som inneholder psyllium, 
havrekli, gjær, glutamin og Enterococcus faecium.
Ingrediensene støtter tarmen, fordøyelsen og motvirker fulle 
analkjertler. Pulveret blandes i fôret en gang daglig.

WeDental er en smakfull tannpasta som inneholder bl.a. 
sorbitol, lysozym og sink som motvirker plakk og belegg.
En enkel tannpasta som smøres på tennene, enten med 
fingeren eller med en tannbørste. Dosering gis i henhold
til dyret størrelse, en gang daglig.

WeMalt kan gis både forebyggende og ved symptomer på 
hårballer. Den inneholder korn, oljer og fett som smører tarmen 
for enklere passasje av hår.
Pastaen kan gis daglig i perioder med røyting.

Forpakninger:
Forpakning:

Forpakninger: Forpakning: Forpakning:

Forpakning:

12 ml pasta
30 ml pasta
60 ml pasta

50 g boks med måleskje

225 g boks med måleskjeLiten hund og katt
30 tabl. og 4x30 tabl.
Medium og stor hund 
30 tabl. og 4x30 tabl. 

100 ml pumpeflaske

50 ml pumpeflaske

Et levertilskudd til hund og katt Et fibertilskudd til hund og katt

Tannpasta til hund og katt

En smakfull pasta som motvirker 
hårballer hos katt

WeFiber

Sprøyte m/delestreker



WeJoint
Smakfulle tyggetabletter til hund og katt 
som støtter brusk og ledd

WeJoint gis til hunder i høy aktivitet og til eldre hunder og 
katter som begynner å bli stive og støle. Et leddtilskudd som 
inneholder glukosamin, kondroitinsulfat og omega 3 fettsyrer. 
Antioksidantene sink og vitamin C bidrar til å motvirke 
nedbrytende prosesser. 

En tablett gis daglig i henhold til dyrets størrelse.

For komplett 
produktkatalog fra Wepharm
ta kontakt med oss !

Forpakninger:
Liten hund og katt
30 tabl. og 4x30 tabl.
Medium hund 
30 tabl. og 4x30 tabl. 
Stor hund
30 tabl. og 4x30 tabl.
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